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النالتنلمقدمة

الطرقبشتىهـلجهدوالمعرفةالحقيقةيومبعديومأيطلبعالمفي

أشخاصثمة،والسعادةالطمأنينةإلىللوصولالتجاربأنواعومختلف

.أخرىووسيلةآخربطرلقولكن،عنهاأيضأباحثين

لا،اليومالبشرلةتحتاجهالذيهوهذاعلم؟أيلكن...العلمإنه

معرفةعلممنأفضلوسيلةواي،هدفهإلىيوصلهالذيالعلمأنهشك

...الحقيقة

منمجموعةعلىالضوءتلقيوالعرفانالفلسفةعالمسلسلةإن

لإعادةمحاولةوهي،والعرفانالفلسفةعالمفيوالمباحثالمواضيع

الحديثةأوالقديمةالعلوممنجديدهوماتثمرأنعلىالروحهذه

مننخبةوالأبحاثللدرأساتالعلمدارمركزإدارةاختارتوقد

والملم.الممرفةلظمئوأبحاثهمأفكارهملتمرضوالباحثينالمفكرلن

رحلةفيالعلومهذهلإحياءالأولىالخطواتهيالتجربةوهذه

الحقيقةإلىالوصول
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اءالاول

إلى

اللريعين،الروي

ب!غترااكعزاهـفياكأخوتيإلى

الم!و!فمرولهجاثعروينواالهعاوعينثلإلى

والهطلتحهرين

لىإ

كلطلطينفيالشرفاءالهقا،عيغ
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الدطيهـالدكلمدلماللهبس!

لل!تابتقدلم

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةاالعالمينربللهالحمد

الطاهرلن.الطيبينوآله

وتعالىسبحانهوصفاتهوذاتهاللهكنهعنالبحثيزللم

الولهمنمشتقاللهأنبعضهمقالحتىوالألبابللعقولمحيرأ

الههممعرفةعنيبحثونالتاريخفجرمنذفالبشر.الحيرةبمعنى

وعقلومعرفةعلمومنوالتدبرالتفكرعلىقدرةمنأوتوامابكل

.كثيرةتاراتهـلخطئونتارةيصيبوننراهمذلكومع،ووعي

صفحاتفيللإنسانيةالأولىالنظراتانطلقتأنفمنذ

هذهمبدععنبحثأتجاءكلفيالطرفتقليببدأالوجود

وخالقها.الموجودات

الإمساكاليسيرغيرمنأنهعلىللبرهنةبحاجةولسنا

الهدايةبنوريتزودلملمنالمزمنةالمعضلةهذهلحلالأولىبالخيوط

شتىمذاهبذلكفيالناسذهبلهذا!الإلهيةبالعنايةيحطولم

تحصى.لاتكاد

لهذاخالقوجودأصلفيفترددالشكعليهسيطرمنفمنهم
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الب!ودسالحلا"علم.شسا.

.وترردشكفيحياتهوعاشالكون

وجودهفنض.الحقةالمعرفةبلوغمنالث!اعتراهمنومنهم

بالكلية.

انفسهمأعماقفيالبسطاءالمؤمنينمنالبعضوجدهوربما

بهايؤمنواأقعليهمأنفأيقنوا،داخلهمفيتعيشمجملةفكرة

معانيهامنشيءعنيسألواأندونوغموضهاإجمالهاعلى

وضياعها.فسادهامنخوفاالغامضة

خلالمنووضوجبقوةعالمهمفيمتجليأآخرونوجدهوقد

الطبيعةبحدودفحددوه؟مثلهاعلىيقدرونلاالتيالخارقةآثاره

الشمسمنقواهابعضإلىونسبوءابحواشهميعرفونهاالتي

حجارةفيجسدوهربمابلذلك،شابهوماوالكواكبوالقمر

تسيطرالتيخرافاتهمالىنسبوهأووحيواناتوتمورخشابوأ

التيوالحكاياتالقصصحولهفصاغوا،البدائيةأذهانهمعلى

البسيطة.الساذجةفطرتهمترضي

الموجودهذاعنيبحثونهذايومناإلىيزالونلاكلهموالبشر

رلبدونهوالذيالوقتفيالخفاءفيالفايةهوالذيالعظيم

الظهور.غايةفي

فيالواسعةالاختلافاتهذهخضمفينلحظأنلناولمكن

القدماءبينمشتركأعنصرأالوجودلهذاالحقيقيالخالقتحديد

الفراعنةفآلهة،الآلهةبتعددالقوليجمعهمكانحيثالبشر.من

يتطورالبشريالفكربدأثموالسماء،الأرضتملأكانتمثلأ

هماائنينبإلهينالشولةقالحتىفشيئأشيئاالآلهةعددفتقلص

الأديانفيهتدعوكانتالذيالوقتفيالشروالهالخيراله
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الواحد.اللهعبادةإلىالسماولة

عنامتازبلايضأالواحدانيةإلىدعاسماويدينواليهودية

وقدذلك،فيسبقتهوالتيلهالمعاصروالمعتقداتالأديانسائر

الحقيقة.لهذهالمثبتةبالكلماتالتوراةامتلأت

ةفقالالحقيقةهذهالكريمالقرآنواكد

تعبدونمالبنيهثالإذالموثحضريعقوبإذشهداءكنتمةأم

وإسحقواسماعيلابراهيمآبائكوالهالهكنعبدقالوابعديمن

")1(.مسلمونلهونحنواحدأالهأ

لماليهودانتؤكدالتاريخيةوالكتبالدينيةالنصوصولكن

دعاهمالذيالمادةعنالمتعاليالإلهبذلكيؤمنواأنيتمكنوا

نأ(موس!دل!نبيهممنيطدبونتارةفنراهم!بهدلإيمانأنبياؤهم

المختلفة،الشعوبمنبفيرهمأسوةيعبدونهجسدأالهألهميجعل

يشبعواانعسىجهرأاللهرفلةطلبفيعليهيصزونوأخرى

حتىبحواسهمالأشياءيعرفونكماخالقهممعرفةفيفضولهم

شيء.فيهميتغيرلمذلكمعولكنهمبسفههمالصاعقةأخذتهم

تعالىاللهأنمنهمظنااللهابنالعزيرأنيزعمونراحواوثالثة

هـلنتاسل.يلدمثلهم

التيتوراتهمامتلأتحتىمأخذهالانحرافمنهمأخذثم

يذهبالبشرصورةعلىأوبشربأنهالإلهيصؤربماحرفوها

حمار،علىهـدركبالنبيليصارعتالأرضالىوينزلهـدجيء

الىذلكفيأسقواحتىافعالهعلىوشدمبلولخطىويصيب

.الإسفافدرجاتأدنى

)133(.آية.البقرةصورة-؟
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الطرلقةعلىالامورفهمإلىبطبعهيميلالإنسانأنصحيح

علىودضفي،يناسبهكماالأشياءفيصورعليهاهويعيشالتي

وتتكلمةتشعروكأنهاالجماداتهـلخاطباحسيأطابعأالمجردات

إليهاونسبواالبشر.بصورةالآلهةتصولرالىمعظمهممالولهذا

الفيلسوفقالحتىوحواسومشاعرجوارحمنللإنسانما

1(.")مثالهعلىاكألهةلجعلفكرالبقر"لو":*أكسانوفاناليوناني

منعليهاللهأنعمبمامؤهلالإنسانولكنذلك،كلصحيح

غثهاولعرفالأشياءبينيميزأنالتدبيرعلىوقدرةمفكرعقل

الفكرأربابمنجماعةجاءفلهذاباطلها!منوحقهاسمينهامن

منكتبهمفيماأنفرأوااليهوديالكلاموعلماءاليهودوالفلاسفة

توصلالتيالعقليةالمعارفمعيتتاسبلاوتلمودومشنا!،توراة

يتلاءملاأنهكما،الطبيعةوراءمامجالفيالبشريالفكراليها

العقلإعمالمنلهمبدلافكان،المجردةللامورالفلسفيالفهممع

المعارفهذهمعتتلاءملاالتيللنصوصتأهـلليةمخارجإيجادفي

الذاتالأمورهذهرأسوعلىالعقلمعمتناقضةتظهروالتي

جماعةفظهر،تعالىلهينسبونهاالتيوالأفعال،والصفات،الإلهية

بنموسىأمثالمناليهوديالكلاموعلماءاليهودالفلاسفةمن

فركزواايما677-6321)وسبينوزا،يما402-5311)ميمون

حديثة،عقليةبطرلقةاليهوديالفكرطرح)عادةعلىاهتماماتهم

ذلك.خلافظاهرهماوأؤلوا

وتناوله،الإسلاميالكلاممعومقارنتهاليهوديالكلامعلم

حولهتدورالذيالموضوعهووالتفنيدوالنقد،4والتحليل،بالبحث

.11ص1791(،.الحلبي)مطبمة!الفلسفةمماني.الحلبيفوادأحمد-ا
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31الب!ودسالطا"علمإسدس

الشيخفضيلةمنجادةمحاولةوهيأيدينا،بينالتيالرسالةهذه

اسسهاعنوالكشفاليهوديةالمعتقداتفيللتوغلبوسلمانعلي

وذلك!المعتقداتلهذهأدقفهمإلىالوصولبغية؟ومرتكزاتها

البحثأسسعلىالقائمةالدينيةالمعرفةطرلقعلىهامةكخطوة

مشكورةجهودمنبذلهبمامأجوراتمكنوقد،الأكاديميالعلمي

زاده،هذاإنجازهعلىالماجستيرشهادةنيلمنالسبيلهذافي

العلمأهلعنوجزاه،الصالحوالعملللعلمتوفيقأتمالىالله

المحسنين.جزاءخيروالمعرفة

العطاءفيالاستمرارالمؤلففضيلةمننأملإذونحن

الفكرلةالمكتبةمنهاتعانيالذيالهائلالفراغسدفيوالمساهمة

إليه،يرميلماوالتوفيقوالتأييدالسدادلهاللهنسأل،الإسلامية

العالمين.ربللهوالحمد،اليهولصبوبهيرغبماونيل

البدويإبراهيم

/I!!r /l i
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مةمقلى

المعتقداتعنالكشفهوالبحثهذاكتابهمنالغايهإن

الإسلاميالدينبأصوللمقارنتها؟الدينأصولفياليهودية

أسئلةعنيجيبوهو،السماولةالشرائعبينحوارعمليةفي

أهمها:كثيرة

هيوماالإلهي!؟(،للذاتالتوراتيةالنظرةهيما-ا

لها)؟(.الحاخاميةالنظرة

عليها)؟(.الدليلوماالإلهي!؟(،الذاتصفاتهيما-2

مأالإلهيةللذاتالنقصمحذورالحاخاماتنسبهل-3

نقصرإ؟(.كلعناللهنزهوا

)؟(.اللهافعالإلىهؤلاءينظركيف-4

عصمةحولالتلموديونأسسهاالتيالنظرلةهيما-5

هذافيالمشهورةاليهوديةالمقولاتوماالأنبياء)؟(،

المضمال!؟(.

والعقال!؟(،والثواب.بالبعثالتلموديونيؤمنهل-6

؟(.بأسلوبوبأي
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للتتقيبنفسيفيالداعيأوجدتوأمثالهاالتساؤلاتهذه

فيالفكروأعلمت،العزمفعقدتلها،الإجابةعنوالبحث

هذءاستمراضثمومن،الدينأصولفيالبحثمادةجمع

التالي:الأسلوبمتبعأالتفصيلمنبشيءالمادة

الدين.لأصولالمنهجيالعرض-ا

التلمودية.النظرلةفيالخللمواضعبيان-3

فيميمونبنموسىعلىاليهوديالجانبفيالتركيز-3

الفلسفيةالأوساطفيالمشهورالعقائديالفلسفياتجاهه

الحائرين*.ادلالةكتابةعلىكثيراتعتمدالتياليهوديةوالدينية

بنمنالأسلوبوهذا،والنقلالعقلبينالمزجمنهجيتبعالذي

الدينيالتراثفيعميقةفكرلةتأثيراتأحدثميمون

فينظرلةصياغةفيوأسبقيتهامادتهلعمقنظرأ!اليهودي

تمثلتزاللاوتأوللاتهكتابافأنعلى،اليهوديالدينأصول

الحاضر)1(.عصرنافيالتلموديينلدىكبيرةأهمية

فيبصماتهاوتتركأثرهاتنشئرلمميمونبنكتاباتولكن

شديداتأثراتأئرتأنبعدإلاالعصورمزعلىاليهوديالفكر

وأتثائهميمونبنعصرقبلسادتالتيالإسلاميةبالثقافة

التيالإسلاميةالمشائيةوالفلسفة،المعتزلةآراءوخصوصأ

منالتلموديالدينيالتراثإنقاذفيبارزادورالعبت

التراثمجملعلىسيطرتالتيالحاخاميةالآراءتناقضات

.ميمونبنقبلاليهوديالديني

.8991.السلامدار)سرائيل،فيوالدولةالدين،شمبانالدينبهاءاحمد10
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1الب!ودمم!ال!لاءعلمأدل!س V

المحوروهي،الإسلاميةالنظردةهوالبحثمركز-4

التلمودية.النظرلةعليهتعرضالذيالأساس

منللقارئيمكناقتباساتهناك:النبوةنظرلةفي-5

فيوالخطأالزللمواضععلىبنفسهالاطلاعخلالها

ونقدها،للمادةاستعراضيخلالمنالتلموديةالنظرية

لمعاينةالحائرلنا.دلالةكتابإلىالرجوعلهويمكنكما

بنفسه.النصوص

وجودورغماالدينأصولمنالثالثالأصلفي-6

الطوسي،الديننصيركالخواجةكبارمتكقمين

ننيأإلا،إلخ..لحفيوا،والمفيد،والتفتزاني،والغزالي

الشيرازيالدينصدرالأقطابقطبكتاباتاخترت

ذلك:فيوالسببالمطلبهذاعنللتعبيرسره()قدس

والنقل،المقلبينمايمزجصدراالملامنهجإن-ا

متين.استدلاليبأسلوبوالدينوالفلسفة

لبيانووافيةكافيةأفكارهيصدراالملاأفكارأن-2

طرحهعنفضلا!التلموديالفكرفيالخللمواضع

الصعيدعلىومؤثرةفاعلةزالتلافلسفيةلآراء

الجوهرلةكالحركةهذايومناحتىالإسلاميالفكري

التكامليةالحركةتفسيرخلالهامنيمكنالتي

مختصربأسلوبالمجردةالعوالمباتجاهللإنسان

وواضح.

بلفقط،التلموديينعلىيقتصرلاالبحثهذا:ملاحظة
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الاتجاهاتفيهابماالمختلفةاليهوديةالاتجاهاتيشمل

بالعقيدةتأثرهمظهرالعلمانييناليهودأن:والسببالعلمانية

علىالعملإتاننفوسهمأعماقفيارتكازهاومدىالتلمودية

إلىالنالمبقاعكافةمنا!لختلفةاليهوديةالشرائحنقل

فلسطين،فيالصهيونيالكيانظهوربداياتفيفلسطين

استفلالعلىانعالميةالصهيونيةالمنظمةعملتحيث

دينياالمشهورةالتلموديةوالمقولات،المختلفةاليهوديةالمعتقدات

،المعادكأرضواعتقاداتهممذاهبهماختلافعلىاليهودبين

و،المقدسةوا"الأمةا.،الأنقىو"العرق+،المقدسةو"الأرض

قاطبةاليهودلبعث؟المقولاتمنوغيرهاالتوراتيةإسرائيل

العالميةالإمبرلاليةالدولبمعونةفلسطينإلىالهجرةعلى

فيهايجدواأنيمكنالتيالموعودةالأرضأنهابحجة؟آنذاك

العلمانيونتقاطرحيث،الإلهيوالرضىالمنتظرةالجنة

ليشكلوا؟جماعيةهجراتفيسواءحدعلىوالمتدينون

والدولةالعسكرلةالمؤسسةمظلةتحتالحاليالمجتمع

الحالية.الصهيونيةالعلمانية

http://kotob.has.it



الأولال!ملى

الإلهية.اتالأ:الأولىالمبعث+

الإلهية.الصفات:الثانيالمبعث+

الأفعالى.صمفات:الثالثالمبعث+
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الأولىالمبعث

الإلهية،الذات4أولإ

التلمودية:النظرية.

التوحيدية.النظرلة-أ

التجسيمية.النظردة-ب

النظرلة.نقد-
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الإلهية:الذات-أولا

وفيالتوراةفيوأفعالهاصفاتها،وعنعنها،يئحثماوهي

معالملاستيضاج؟ثانيأالحاخاماتآراءثمأولا،القديمالعهد

النظرلةرأيبيانثمالمضمارههذافيالدينيةالنظرلة

بنزعيمهمبلسانيقولونهوماهؤلاءيعتقدهفيماالإسلامية

.ه6-.)1(
العهدونصوصالتوراةنصوصفيالمقأملإن:فاكولىميمولى

الإلهية:الذاتفينظرشينهناكأنيستكشفالقديم

لأصبانياالإسلاميالحكم)بانقرطبةفيولداصبافييهوديهو:ميمونبنموسى.ا

اليهوديالدينواصولالشرسةدرسكما.القديمةوالمبرلةالمرليةالآرابررس.ثم1)135

.اليهوديوالفقه

رحلتثم.المرلةمدينةثمومن.لقرطبةالموحدينجيشتهديدبعدغرناطةالىاسرتهفزت

كنبه.اولوكتبفيهاوالدينيةالفلسفيةدراستهميمونلناستكملالتيفارسإلى

وسكنتصصرالىسافرتثمعكا.وصمكنت.المم016)فلسطينالىأصرتههاجرتبمدها

الدين.صلاحبلاطفيطبيبأميمونبنعملحيث..الفسطاطالىسافرتنم.الاسكندهـلة

ثم.ا)177اليهوريةالطانفةعلىحاكماالدينصلاحفمينهايايوبي-

الذي!الحاشلندلالةواكبرمامولفاتامميما003-1)185بينفيماميمونبنكتب

الفارابي.و.سيناابنوآراءالممتزلي.بالفكلربهاقاثرالتيوالمقالحيةالفلسفيةآرائهضتنه

الطفيل.ابنوباجةابنو،رشدبنو

فلصطين.فيبطبرلةودفنايم.02)4مصرفيميمونبنتوفي

والفلحمفة.بالنقلالمقلبينالمزجعلىعملواالذيناليهودالمفكرلنابرزمنميمونبنيمتبر

علىكذلكأثركتاباته)نبلوالقرائين،التلموديينزملائهعلىعظيمتاثيرلهفكان،والدين

متسكينمسيحيينالفلاصمفةوعلىصمبيتوزا.امثالمنالدينيالمرفعلىخرجوافلاسفة

الىاصتندتالراهنةاليهوديةاياصوليةالاتباهات)نبلا!وشيتومامثلالمقيدةباصول

لتصرفاتهاالفقهيوالتدعيممواققها،تبرلرفيللتوراةوتفصميراته.ميمونبنتاهـللات

القلم.دار-بيروت(.ميمونبن)موسىمادة.المختصرةالفلسميةالموصوعةراجعةالسياصية
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الل!ودمماال!ا"عل!؟سس34

بالذاتتسموالتيالأنبياءنظرلةوهي:اكأولىالنطرية

ووعاءالجهةفيوالجدلوالتحيز،،النقصعنوتنزههاالإلهية

تجعلهاالتيالإمكانصفاتكلعنهاوتسملب،والمكانالزمان

بذاتهاالوجودواجبةتجعلهابحيثبالغيرالوجودواجبة

لذاتها.

بنفيا"يعتقدالذياليهودمنالخاصةفريقذهبذلكوإلى

الإلهية.الذاتعن-)1(التشبيه

عالمإلىالإلهيةبالذاتتتنزلالتيوهي:الثانيةالنظرية

الجوهرومقولاتالإمكانصفاتعليهاوئسئبغاالمادة

والإنفعالوالمكانالزمانعوارضعليهاتجريبحيثوأعراضه

لحركة.وا

التوحيدية:النظرية-أ

نألتعلم"....ةيليماموسور(للثبيالأولالخطابفيجاء

الآيةمعيتوافقوهذا115)2(،سواآخرليسوأنالإلههوالرب

لهوالعزيزاللهوان،اللهإلاإلهمنوما11:التاليةالقرآنية

0،)3(.الحكيم

وهبةامكتبةاالقاهرة)م!60،الإسلاميالتفكيرمنالإلهيالجانب.البهيمحمد.د.ا

.95ص("8291

35(.:)4الإشتراعتمميةصفر7991(.!الشوقدار)بيروت،،القديمالعهد20

)62(.عمرانآلسورة.الكريمالقرآن30
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52الب!ودمم!ال!لا"علمأدلمس

تروالمفإنكم،جدألأنفسكمافتنبهوا1آخر:نصفيوجاء

لئلاالنار؟وسطمنحوريبمنالرفيكقمكميومماصورة

منماصورةشكلعلىمنحوتاتمثالألكموتصنعواتفسدوا

وأالأرضعلىالتيالبهائممنشيءشكلأوأنثىأوذكر

مماشيءشكلأوالسماءفييطيرمماجناحذيطائرشكل

تحتالماءفيمماالسمكمنشيءشكلأوالأرضعلىيدلت

والقمرالشمسفترىالسماءإلىعينيكترفعوكيلا،الأرض

نصيباإلهكالربجعلهمماالسماءقواتوجميعوالكواكب

لهاوتسخدفتنجذبالسماءتحتالتيالشعوبلجميع

)1(...وتعئدها

دلالة11كتابهفيالقولهذاميمونبنموسىيشرح

فيهـلعلنالصغارئريىأنينبغيا....ةقائلاالحائرلن-

وبينبينةشبهولا،بجسمليساللهأن...علىالجمهور

فيقوةولا،جسملا،كاملموجوداوأنه(...أصلا،محلوقاته

ليسولذلكالنقصأنحاءمننحويلحقهولا،الإلههو،جسم

أصلا+)2(.إنفعاليلحقه

باعتقادإلاأصلاوحدانيةلا...ا":يقولآخرموضعوفي

معنىبل،معانيتكثيرولافيها،تركيبلا،بسيطةواحدةذات

تجدهاعتبرتهالاعتباراتوبأي،لحطتهالجهاتأقيمنواحد

لاكثرةفيهتوجدولا،بسببولا،بوجهلمعنيينينقسملاواحدا

.(91-4:51)الاشتراعتثنيةسغراالقديمالمهد-ا

82.ص(.الدينيةالثقافةدار)مصر،اتاي.حسين.د.تر،الحاثرلندلالةميمو!،بنموسى-2
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...")1(.الذهنفيولا،الذهنخارج

سواء،الصورةمطلقأعلاهالنصفيبالصورةالمراد:تعليق

مركبةخارجيةأووفصلجنسمنمركبةعقليةصورةكانت

منالسماءقواتأوالبهائمأوالإنسانكصورةوصورةمادةمن

العقليةالصورةلاشتراكوالقمر؟والشمسالكواكب

إطارعنخارجةالإلهيةوالذاتوالتركب،بالماهيةوالخارجية

بالكلية.والحدودالماهيات

الذاتعنالصورةسلبعلىتركزالنصوصلماذا:سؤال

؟(.خارجيق!صورةأمعقليةصورةكانتسواء،الإلهية

،مشتركاسغالصورة:المسلمينالفلاسفةبرأي:الجواب

بشدةالمختلفةالخارجفيالموجودةالأجسامعلىيطلقومفهوم

فيغيرهاهيالجمادفيفالصورة.وآثارهاأفعالهافي

منهاكلوآئار،الإنسانأوالحيوانفيغيرهاوهيالنبات

تسمىمختلفةجوهرلةمبادئلهالأن.الأخرىعنتختلف

نإ.الماديةالجواهرتتتوعبواسطتهاالتيالنوعيةالصور

أمرانوالصورةوالمادة*)3(،المادةتقارنأقشأنهاا.منالصورة

ونفيخارجأ،الآخر.ا)3(عنأحذهماينفكلا+متلازمان

فذاتالإلهيةالذاتأما،الأخرىنفيإلىيؤديأحداهما

وفصل،جنسمنمؤلففيهاعقليتركبلا،مجردة،بسيطة

.؟17صالحالرلن.دلالة.ا

99.ص(+البيتاهلصوسصة.بيروت.)لبنان.الحكمةيداية.الطباطباثيحسينمحمد.3

م(..)ن-3
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72الطاهـال!ودسعلمأسس

هيئةولالهاشكللابل،وصورةمادةمنمؤلفخارجيولا

.الإطلاقعلى

الإلهيةللذاتالصورةثبوتتنفيآنفأالمذكورةفالنصوص

ما".صورةله..ليس:الكليةالسالبةنحوعلى

نحوعلىالإلهيةالذاتعنالصورةنفيإن:عليهوبناء

لأنعنهاةالإمكانيالتشبيهنفيإلىيؤديالكليةالسالبة

وأصورةجزءلهاالإلهيةالذاتأنفرضأي-،العكسفرض

لهاذات()اللهالحقيقيةالفاعلةالعلةأنيعني-،كاملةصورة

هـلعنيكما،والماهيةالصورةبينالتلازمبحكموماهيةصورة

شيئأئصبحلأنتعالىماهيتهفيوالقابليةالإستعدادوجود

باستمرارالفعليةإلىالقؤةمنوالخروجالحركةبواسطةآخر

فيوالإستعدادالقابليةأبدعللحركةفاعلوجوديقتضيمما

العلةأت:فينتج،الماهيةتلكعلىالصورةوأفاضتعالىماهيته

لتركبهومحتاجاوصورةمادةمنمركبجوهر()اللهالفاعلة

الىانقلبالواجبأن:يعنيبالتاليوهذا،ليتحققوجودهفي

والتجوهر،والحركة،والانفعال،والحاجة،التركبلأن.ممكن

هالمادةعالمفيإلاتتحقلاوهيالممكنصفاتمنأموركلها

عالمفيموجودة()اللهالفاعلةالعلةإن:القولبمثابةوهذا

يأ-،رابطيوجودوجودهاوبالتاليبأعراضهمتأطرة،المادة

ولاحدوثالهااستقلاللا-،لغيرهاوجودهافيمعلولةهي

الفزض.خلافوهذابقاء،

ولابقيود،مقيدةولا،مركبةوليستبسيطةالإلهيةفالذات
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الل!ودسال!لاءعلمأسس38

كلفهي،تتحركولا،تنفعللاوبالتاليبحدود،محدودة

وحدتها.إن:بمعنىالإطلاقعلىمنهابشيءوليمستالأشياء

ا)1(.الوجودافيلهافكافئلاحقيقيةوحدةاتعال!دا

عندوحضورهشيء،كلومعالوجود،صزفسبحانهفهو

أنفسها.عندالمخلوقاتحضورمنأقوىوالمخلوقاتالأشياء

بجميعذاتهافيالمخلوقاتوفناءالمطلقةالذاتبقاءباعتبار

مراتبها.

ا.ولا،بالممازجةليستفهيللموجوداتتعالىمعيتهأما

فيولا،الرتبةفيمعيةولااتحاد،ولا،حلولولا،مداخلة

كلعنتعالىالوضعفيولا،الزمانفيولاالوجود،درجة

00010)2(.كبيراعلواذلك

التجسيمية:النطرية-ب

أسسهماوتهدم،التوحيديةالنطرلةتناقضنظرلةوهي

والتشخص،التجسمعنالإلهيةالذاتتنزلهمنالأنبياء

ومثاله:الإلهيةالذاتفيالماهيةأصالةوتعتمد

كذلك.فليسموسىعبديوأما"...

مؤتمن.بيتيكلعلىهوبل

أخاطبه.فمإلىفما

للنشر!الجامميالمركز،ايران2،)مل،الرلوبيةالشواهدمقدمة.الشيرازيالدينصدر.ا

.48ص8191(.

م(..)ن2.
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92ال!ودممماالطا"علم.سس

بألغاز.لاوعيانا

-)1().يعاينالربوصورة

مختصرأالنصهذاتأوللالحائرلن+-دلالةصاحبحاول

الربوصورةفيفقالالتلموديالحاخاميالذويلباكورة

يعاين:

بالتشكيك:معانثلاثةعلىيقالفإنهالشكل+أما

الذهنخارجبالحواسالمدركالشيءصورةعلىيقال-ا

وتشخصه.شكلهاعني(5خارجية)صورة

الخيالفيالموجودةالخياليةالصورةعلىولقال-3

(.الذهنية)الصورة

بالفعل.المدركالحقيقيالمعنىعلىهـلقال-3

!)3(.صورةتعالىفيهيقالالثالثالمعنىوبحسب

الله"حقيقةو:معناها-يعاينالرب+وصورة:قالثم

-)3().يدرك

فيكون..)4(،حقيقتهتعالى!ذاتهو:يقولآخرمكانوفي

إ).يدركاللهذاتأي،يدركاللهوحقيقةمنميمونبنمراد

..وأنت:فيقولآخرمكاقفينفسهميمونبنيناقضثم

جسمهيالسماءهذهأنالمقالةهذهفيالناظرأيهاياتعلم

8(.-7:)12الاشتراعتمميةسفر.القديمالمهد10

38.صالحالرلن.دلالة.2

38.صرط.(.م.)ن-3

.؟16-016ص.(.م.)ن-،
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عنالعجزكلعقولناعجزتقدحركاتهاوبأكثر...متحرك

فكيف...وصورةمادةذاتأنهانعلمكوننامعماهيتها،إدراك

البسيط،المادةعنالبريءإدراكرامتإذاعقولناحالتكوق

)1()؟(....+البساطةغاية

والآتونالماضون،كلهمالناس*صزح:يقولآخرموضعوفي

هو...-)2(.إلاهومايدركولا،العقولتدركهلاتعالىاللهبأن

كيفيةفيميمونبنتخبطسبقممايتضح:النظريةنقد

علىيحملهاتارةفهو،يعاينالربا.وصورةوتأهـللتخرلج

مفهومإدراكعلىيحملهاوتارة))،وذاتهاللهحقيقةإدراك

غير-الصورة"مفهومإدراكأنالمعلومومن،ومعناها*"الصورة

للمعنىمفايرانالأمرانوكلا،وذاتهاللهحقيقةإدراك

.للصورةالفلسفي

الخمسةالجوهرأقساممنهي:الفلسفيبالمعنىفالصورة

وهي:

.المادةفيمنطبعةتكونالتيوهي:خارجيةإما-ا

الكيفياتومنإدراكيةصورةوهي:ذهنيةوإما-2

المشهور*)3(.عندالنفسية

نوعلكلالجوهرلةالمبادئعنعبارةوهي:نوعيةوإما-3

وأفعالها.،آثارهالاختلافالموجبة

.411-913صالحالرلن،دلالة.ا

0141-913ص.(.م.)ن.2

.591ص2(،ج،الإسلاميالكتابدار)بيروت،،الحكمةنهاية،الطباطبائيحسينمحمد-3
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خارجةأنهاكما،للصورةالمعانيهذهعنخارجةاللهوذات

لأنةالمفاهيمبواسطةإدراكهايمكنولاالمفاهيمإطارعن

يتممشيراتعنعبارةوالأفعال،والصفاتالأسماء،مفاهيم

مسألةخلتإذاالإلهيةالذاتفيمدلولهامعرفةبواسطتها

كماوالإمكانالنقصشوائبعنالذهنفيالمفاهيمحصول

الأسماءوسائروالرب،والخالق،الوجودواجبمفاهيمفي

..)1(.الإلهيةالحسنى

علىيعاينالربوصورةحملميمونبنفإن:وبالتالي

بالفعلللعقلالمدركالحقيقيالمعنىعلىأي،الثالثالمعنى

الإدراكلمسألةمفايرأمروهذا،اللهوذاتحقيقةإدراكوهوة

الأمر.هذالهيتضحبتأنوالمتأمل،حتماالمفاهيمبواسطة

تبقىولهذاتام،غيرميمونبنإليهذهبما:عليهوبناة

المفهومالإصطلاحيمعناهاعلىيعاينالربوصورةعبارة

الصورمعانيأحدإلىتشيروهي4والخاصالمامالعرفلدى

الجميعأنالمعلومومن،نوعيةاوذهنيةأوخارجيةإما:الثلاث

عنبذاتهخارجسبحانهوالله،جوهريةمقولةتحتيندرج

.والتشخصاتالمقولاتحدود

يقولالتوراةفيالتجسيميةللنظرلةتبرلرهمعرضوفي

الضرورةدعتلماللجمهور:اللهتعرلفمسألةفيميمونابن

لأنهالأذهانأرشدت...تعالىلوجودهأجمعينلإرشادهم

الااشيئأيرىلاالجمهورالأنإ؟الجسمانيةبتختلموجود

شيءهوفليسجسمفيولا...بجسمليسماوكل،الجسم

دار)بيروت..الخاقانيمححدد.تر..الفلسفةتعليمفيالجديدالمنهج.اليزديمصباح.ا

ص(،ج.التعارف
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الي!ودبهماال!لاءعلمأسلر32

بآلاتإلافيناكلهاالأفعالهذهتدركلمولما...بوجهموجود

الحركةتكونبهاالتيالآلاتتلكلهإسئعيرت،جسمانية

الكلاميكونبهاالتيوالآلات،والرجلان،كالعين:المكانية

مامناالفاعليفعلبهاالتيوالآلات،والصوتواللسانكالفم

.والذراعوالكفوالأناملكاليدانيفعله

استعيرتنقصكلعنتعالىأنه:كلههذاتلخيصفيكون

تلكإرشادفيكون...أفعالهعلىبهاليدلتالجسمانيةالآلاتله

مالكلفاعلحيموجودثمأن"للتقديركلهاالإستعارات

وارشادالتمثيلجهةعلىفالكلأيضا...لفعلهمدرك،سواه

لموجود*)1(.الذهن

فيالكثرةوجودلولاحسنمنهالكلامهذا:تعليق

فيسبحانهاللهبهايوصفالتيالجسمانيةالآلاتاستعمال

سوىالآلاتهذهعنيشذلمبحيثالقديموالعهدالتوراة

بأنهسبحانهاللهوصفتالكتبفهذه.جداالقليلالنذر

،يتحرك،ينزلوفم،وعينوساقوقدمورجليدلهرجل)3(،

.+01!ص1461.موفصلالحارلن.دلالة.ا

يبرزكجبارالرب:ومثاله.2

...غيرتهيثيرقتالكرجل

نفصي.وضبطتوصمت،مطولااسكت

ا+(.3:)42أشمياسقر!..وألهثواتتهد.اتلدكالتيألنفلان

المهلكللملاكوقالالشرعلىالربفندم.ليدمرهاأورشليمعلىيدءالملاكوبسط.ومثاله

24(.:)316.صموئبليدك..الآركفكض)1:للشعب

فساءالربراىوقد....السماععنتثقللاواذنه.الخلاصعنتقصرلاالربيد؟ومثاله

95+(.:1)اشعيا....انجدتهقدفذراعه...،هناكحكميكونانعينيهفي

طوللرووف.رحيمالهالربالرب:فنادىقدامهالربومر.الربباسمموصمىونادى:ومثاله

.جدأكثيروغيرها34(،)6:الخروج....!الرحمةكثير،الأناة
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33الطاهـال!ودسعلمأسس

عنشذالذيماقيلإذابحيثإلخ،..صورةله،مكانله،يندم

كانتعال!إ؟(بهايوصفلمالتيالبدنيةوآلاتهالإنسانوصف

بنظربيانيأمستقبحأمروهذا،جدأالقليلالشيء:الجواب

والقبسالتشبيهلتوهمالآلاتهذهكللهتستعارفكيفهالعقل

العام!؟(.على

الذاتلتعريفافىنبياءبعثهل:التاليالسؤاليأتيوهنا

إلىوتشخيصهابتشبيههانقصكلعنوتنزيههاالإلهية

وأسفارالتوراةتقولهالذيالكلامأنيتوهمالسامعأندرجة

ما)؟(.شخصعنكلامهوالقديمالعهد

لحركةالمرشدانهماوذوقهاالجماهيريةالقاعدةهل

ياتألم1(،لها)المرشدانهماوالشريعةالوحيأنامالانبياء

التوحيدإلىوهدايتهاالجماهيريةالقاعدةلإرشادالانبياء

الذاتعنالتصويروالتجسيمنفيعلىالعملخلالمن

؟(.الإلهيق!

ثمأولاالتجسيمشبهةفيالناسلإيقاعافىنبياءبعثهل

تانيا)؟إ.عليهمالتلبيسبعدالتوحيدإلىهدايتهم

المشبهةعلىالقديموالعهدالتوراةنصوصبعضاستنكرت

القاعدةودعت،بالمخلوقاتالإلهيةالذاتتشبيهفيأسلوبهم

والوصية،النقائصهذهعنسبحانهاللهلتنزيهالجماهيرلة

بقولها:الأمرهذاتوضحموس!ع()1(للنبيالثانية

91(.-15:)4الاشتراعتثنيةسفر،القديمللمهد.ا
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الل!؟(تشبهونا"فبمن

ب!)؟(تعادلونهشبهوأي

فأساويهتشبهوننيفبمن

)1()1(....القدوسيقول

آخروأنا،الأولأناا

غيرإلهلا

فلئناد...+)2(.،مثليومن

ا.)3(.بمدييكونولا،قبليإلهيكن+لم

آخراا)4(.إلهمنوليس،اللهأناافإني

ربيالكنظير.لا

.()الجبروتفيإسمكوعظيمأنت،عظيم

صعد+ثم:التجسيمإلىتشيرالتياكأخرىالنصوصمن

اسرائيلشيوخمنوسبعونوأبيهو،،وناداب،وهارون،موسى

أشبهسفيربلاطصئعشبهرجليهوتحتإسرائيلإلهفرأوا

يمذلمهؤلاءاسرائيلبنيأعيانوعلىنقاء،نفسهابالسثماء

11)6(.وشريواوأكلوااللهفرأوا،يده

العهد0

.)ن.م

.)ن.م

.)ن.م

.)ن.م

.)ن.م

الغديم،

سفر.(،

سفر.(.

.(،سفر

.("سفر

سفر0(1

ا+(.04:2)اشمياسفر

9(.:)44اشميا

1(.0:)3،اشعيا

23(.-21:)45أشميا

6(.:01)ارميا

1(.900101)،2:الخروج
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53ال!ودبرالحلا"علمأسس

أنهعلىالنصهذامدلولالحاشلندلالةصاحبحمل

التيإدراكهمصورةهؤلاءإسرائيلبنيمختاريعلىينتقد

أهذاأوجب)حيث(ضفن)،ماالجسمانيةمنضفنها

فيهموشفع،الهلاكواستحقواكمالهم،قبلتهجمهمالتصورا...

تبعرها")1(.فياحترقواأنإلىفا"مهلوا)موس!ا.

إلىصعدالذيالجمععنالنصيتكلم:النصعلىتعليق

شيوخمنوسبعينوناداب،وهاروزإع(،موس!ع(أي،الجبل

إلهالجميعأدركأي،إسرائيلإله".رأواحيث،إسرائيل

يقولكماالحسيالتصورمنشائبةفيهإدراكاهناكإسرائيل

الجمع:بهموالمراد+هؤلاء".بلفظالنصيعفبثم.ميمونابن

فالنصوهاروز!ع(.موسىفيهمبماالجبلإلىصعدالذي

الأفرادلجميعالشاملالإستغراقيالعمومنحوعلىيتكلم

وهاروزك!(،موسىفيهمبماالجبلإلىصعدواالذينوالأعيان

ظاهربحمشهإدراكهمصورةعلىأقزهمأييده-:يمذ+لم

الله.رأوا11هؤلاء:أنليؤكدالنصيعودثم،النص

صعدمنلمدركاتانتقادفيهليسواضحهوكماوالنص

أنهمإلىإشارةفيهولا،إسرائيلبنيمختاريمنالجبلإلى

بهذايقتدلمالنصلأنتميمونابنيقولكما(الله)أمررأوا

إلىصعودهمبعد)ما(شيئاأدركواأنهميصفبلالقيد،

الأخيرةالجملةأنولبدو،مرتينالرفلةلفظكزرحيث،الجبل

.31ص،جا،هـ151فصلالحاسلن.دلالة.ا
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الب!دسال!ا"علمأسس36

سبق.لماتوكيديةجملةهيوشريواوأكلواالله"افرأوا

ما،شيءحدوثعنتخبرخبريةجملةبمجملهوالنص

بنإذعاهالذيالإستنكاريالإستفهامعنالئعدكلبعيدةوهي

إسرائيلبنيمختاريعلىيستنكرالنصإن:ليقولميمون

مندليلبغيروتأوللتبرعمنهالكلامفهذا،إدراكهمصورة

تفيد:خبرلةجملةوهو،ظاهرهعلىالنصيبقى:وعليهنص،

شائبةفيهارفلةإسرائيلإله..رأواإسرائيلبنيمختاريأن

اسرائيلبنيمجممثمةمنجملةعليهاعتمدالأمروهذا،مادية

بعد.فيما

ورأىالفجر،طلوعالىرجلفصارعه:ثالثنصفيوجاء

فمالالفجر،طلعقدلانهإصرفنيت:وقال...عليهيقدرلاأنه

قالاسمئ!؟(ما:لهفقال،تباركنيأوأصرفكلا:يعقوب

إسرائيل؟بلبعد،فيمايعقوبإسمكيكونلا:قال،يعقوب

...")1(.فغلبت...اللهصارعتلأنك

الملاكبينمصارعةأنهاعلىالمصارعةهذهميمونبنأؤل

نهايةفيالملاكيعقوبالنبيفغلبيعقولع(النبيوبين

كانتالصراععمليةأنبوضوحيشيرالنصأنرغم،الصراع

...اللهصارعتالأنك1:يليكما

لفظ()اللهالجلالةلفظأن:وهوآخرتأوللوهناك

كلماتيتأقلفنولكن4والملائكةالعزةرببينمامشترك

)الله(الجلالةلفظأنيجدورولةبتأنالقديموالعهدالتوراة

131.-32192:التكولن،سفر،القديمالمهد10
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73دبراليالطا"علمأسس

الكتابين.هذينلسانفيسواهدونالعزةربعلىإلايطلقلا

عنيتكلمفالنصالتأهـلل،هذابصحةجدلاسلمناولو

المجرد،الملاكعلىالماديالإنسانلفلبةطلباإماصراععملية

فيالدينيالمحذورعنفضلأعقلا،الممتنعةالأمورمنوهذا

ذلك.

منالوحيعمليةولكناوحيصراعهوالصراعأنوإما

الملاكمنللغلبةوطلبأمصارعةعمليةليستللأنبياءالملاك

ولقاتلالنبييرفضهافخةعمليةليمستوهي،النبيعلى

فضلا،العلمفحمنتوحيهمالرفضالمجردةالعلولةالأنوار

النص.فيالواردةالأخرىالمحاذيرعن

عباراتعل!لمأايحتويلليهوديةالنصيالمصدر10أنويبدو

..*)1(،بذلكتشعرأوبالإنساناالإلهتشبيهإلى)تميلكثيرة

التياليهودمنالمشبهةجماعةسيادةإلىأدىالأمروهذا

اعتقادهافيالتوراةفيالكلماتهذهمثلعلىاعتمدت

النصارىمذاهبلبعضباعثاكاننفسهوالأمر.".)2(،.بالتشبيه

والعهدالتوراةفيالبحثعلىلهمومحفزأبالتشبيهللاعتقاد

أساسيامرتكزالاعتبارها.العباراتهذهأمثالعنالقديم

القديسورسائللوقاانجيلفيوخصوصابالتشبيهللقول

بولص.

وجودعدمالأمر:هذاإلىالمشبهدعىالذيوالسبب

ونفسإليها،المتشابهإرجاعبوجوبتقضيمحكمةنصوص

.95ص،الإسلاميالتفكيرمنالإلهيالبانب10

95.ص.(.م.)ن.2
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الميزانلكونهايكفيلاللتجسيمالنافيةالنصوصوجود

هناكيكنلمماإليهاالمتشابهةالنصوصإرجاعفيوالفيصل

هوكماالإرجاعهذابوجوبنبولةسثةأوكتابمنتصرلح

محكمةآياتبوجوديصزحالذيالكريمالقرآنفيالحال

الكتابعليكأنزلالذيةهو:تعالىقولهفيمتشابهةوأخرى

الذينفامامتشابهاتوأخرالكتابأمهنمحكماتآياتمنه

..")1(،الفتنةابتغاءمنهتشابهمافيتبعونزيغقلوبهمفي

المحكمإلىالمتشابهإرجاعبوجوبالنبولةالنصوصوتصزح

المحكم.أساسعلىوتفسيره

القديموالعهدالتوراةنصوصمنالكثيرتؤكد:النتيجة

أخرىنصوصتنفيبينما،الإلهيةالذاتفيالماهيةأصالة

نحوبأيمركبةليستالإلهيةالذاتأنإلىوتذهبالمبدأهذا

وهيجوهرلة،مقولةأيتحتتندرجولاالتركب،أنحاءمن

.بالمخلوقاتشبيهةليست

وتضعالنفيهذاتؤكدالعشرالوصايامنالأولىوالوصية

الذيالقدوساللها"فكرةعلىالقائماليهوديالمجتمعاساس

ا.)3(.عقوبةكلوفرض،قانونكلانزلوالذيالأبصار،تدركهلا

نأحزمت"فقدالعشر:الوصايامنالثانيةالوصيةأما

وجودالوصيةهذهافترضتوقد،منحوتةصورةأيللهيجعل

كما،الخرافاتكلنبذتلأنهااليهود!لدىراقعقليمستوى

)6(.رقمآية+عمرانآلسورة.الكريمالقرآن10

ا.AVصاالحاشية.القديمال!هد30
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93الب!ودسالطا"علمأدس!

جميععن(اللهتنزهاأنوحاولت،الإلهتجسيدفكرةنبذت

1(.والصورا.)الأشكال

نصوصوبينالتوراةنصوصبينالتناقصهذاخضموفي

الذاتتنزيهوجوبعلىالكريمالقرانيؤكدالقديمالعهد

آياته:محكمفيفيقولوتشخصتركبكلعنالإلهية

البصي!)3(.وهوالسميعشيءكمثلهليس،...

الشيئيةبينالمساوقةبسبب!الموجودأيبالشيءوالمراد

علىشيءكلأنحتى11الصدقفيوتلازمهماوالوجود

فهوبموجودليسماوكل،الإطلاقعلىموجودهوالإطلاق

.الوجودحقيقةفهواللها)3(باستتتاءبشيءاوليسمنتف

)7(رقمآيةعمرانآلسورةفيالكريمالقرآنولصزح

متشابهاتوأخرىالكتابأئمهنمحكماتاياتلوجود

تفتقدهماوهو،المحكمةللآياتتفسيرهاظواهرفيمحكومة

تصرلحا.الأخرىالسماهـلةالكتب

372.ص(،206591ج.المرليةالدولجاممة،القاهرة3،)ط.الحضارةقصة.ديورانتول.ا

(.11)آية.الشورىصورة.الكريمالقرآن20

.15ص8891(.الأعلمي!مؤسسة)بيروت،المراد.كشف.الحلييوسصفبنالحسن30
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الثانبمالمبعث

الإلهيةالصفات

اليهودية4النطريةاأولا

الإيجابية.الصفاتا-

السلبية.الصفات2-

اكلهسلامية4النطريةأثانيا

الإيجابية.الصفاتا-

الذاتية.الإيجابيةالصفاتفينظرلات-أ

اليهودية.النظريةمحاذير-ب

السلبية.الصفات2-

اليهودية.النظرلةمحاذير-أ
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الإلهيةالميفات

اليهودية)النطرية-أولا

ومفاهيمصفاتالإلهيةللذاتأناليهوديةالنظرلةتعتبر

صفاتإلىتنقسموهي،الإلهيةالذاتفيمدلولهالها

الذاتيةالإيجابيةالصفاتأما،أفعالوصفاتسلبيهومفاهيم

علىتدللافارغةأسماءهيبلمستقلمدلولأيلهافليس

يستجمعلاتعالىفالثه)،الشركحدعلىبهاوالقائل،معنى

)).إيجابصفاتذاتهمقامفي

الإيجابية:الصفات-ا

...الصفةلهتوجبموصوفكل:ميمونبنموسىيقول

تكونةأنمنالصفةتلكتخلوفلا

تدلالتيهيالصفةوهذه...بحذهالشيءيوصفأن-ا

الصفةمنالنحووهذا..وحقيقتهالشيءماهيةعلى
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الطاهـالب!دبرعلمإسس44

لاأييخذلااللهبأن..أحدكلعنداللهعنمنفي

حتىالإطلاقعلىفصلولالهجنسلالأنه.يعزف

يمكنحتىجوهرلةمقولةأيتحتيندرجلابل،يعزف

تعريفها.

منالنحووهذاحده...بجزءالشيءيوصفأن

نإلأنه؟أحدكلعندسبحانهاللهعنمنفيالصفات

واستحالة.مركبةماهيتهفتكونماهيةجزءلهكان

قبله.الذياستحالةحقهفيالقسمهذا

...وذاتهحقيقتهعنخارجبأمرالشيءيوصفأن

الجنسهيوالكيفيةفيه،ماكيفيةالأمرذلكفيكون

تعالىلهتوجدكانتفإن،الأعراضمنوعرضالعالي

..للأعراضمحلاتعالىفيكون،القسمهذامنصفة

تعالى.لهتوجدلااوه!ا

حقهفياتتمتع!ا..الصفاتمن(الثلاثة)الأقسامفهذه

وهي:...التركيبعلىتدللأنها؟تعالى

ماهيته.علىيدلما-أ

ماهية.جزءعلىأو-ب

الماهية.فيموجودةماكيفيةعلىأو-ث

والزمانينسبأنمثل،لغيرهالشيءئنسبأن

امتناعيتبينالنظر:وتدقيقالتحقيقعندولكن...لمكان

وبينبينهنسبةلاتعالىاللهلأنتعال!ثأةحقهأفيذلك

...للحركةلاحقعارضالزمانلأن...والمكانالزمان
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جسم،ليستعال!والله،الأجساملواحقمنوالحركة

وبينبينهنسبةلاوكذلك،الزمانوبينبينهنسبةفلا

.المكان

بهايوصفأنيجوزولذلك...بفعلهالشيءيوصفأن5

1(.)أفعالهكئرةجهةمن...تعالىالله

وقادر،،وحي،موجودأنه:قبيلمنالذاتيةالصفاتأما

)بل(...واحدبمعنىوإليناإليهئئسب...فليستومرلد...،وعالم

كلوعلىتعالىعليهوالحياة،والإرادة،والقدرة،العلميطلق

تظنولا...المحضبالإشرالاوحياة،وإرادة،وقدرة،علمذي

إ.بالتشكيكاالإنسانوعلىتعالىعليهتقالالصفاتهذهأنا

تقالالتيهيبالتشكيكتقالالتي)والصفات(الأسماءلأن

اعليهما(...عرض..مامعنىفيتشابهبينهماشيئينعلى

أحدعندأعراضأ...ليستتعالىلهالمنسوبة()الصفاتوهذه

رأيبحسبلناأعراضكلهاالتيوالصفاتالنظر...أهلمن

صفاتابينالشبهوقعأينمنشعريليتفيا،المتكلمين

هذهفتكونواحدحذيجمعهماحتىاصفاتناوبينالباري

كما(الإنسانوعلىالبارياعلىبالتواطؤمقولةالصفات

يزعمونا؟(.

عندناوالمعلومة...)تعالطلهالمنسوبةالأوصاف5()فهذ

غير)2(.لاالإسمفيالشركةوإنما...بوجهشركةبينهاليس

33ص1521.فصلالحاسلن.دلالة.ا - I % A؟.

.134-133ص1561،نوفصلم(..)ن.2
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...اللهوصفأنإعلم:بالقولميمونبنيترقىثم

منشيءأي(فيهايسالذيالصحيحالوصفهوبالسوالب

أقربكنت...تعالىعنهالسلبفيزدت+وكفما..*)1(،التسامح

+أما...".)2(،سلبهأنتلكتبرهنمايسلبلمالذيمنإليه

...*لأنه...+)3(.والنقصالشثرك...ففيهبالإيجابياتوصفه

معرفةعنوبعدتمشئهأ،كنتزائداشيئألهأوجئتكلما

)4(.000ماملكاتهيالكمالاتلأن...حقيقته

قدفكأنهعطيم...خطرفيهبالإيجابياتتعالىفوصفه

قلت:أنالصفةبإيجابالأمربكخرج

لأن.مامحمولاتعليهتحملما،موضوعتعالىاللهإن

بهذهإدراكناغايةفيكون،المحمولاتهذهمثلالموضوعذلك

شك،بلاكمالاتذو...موضوعكللانغيرةلاالشركالعقيدة

الموضوعمعنىلأدأبالوجود"واحدكاناوإنبالحد،اثثانوهو

يعلملاصفةلهيوجب"فالذي(0..*)عليهالمحمولمعنىغير

عليهيقعأنهيخيلالذيالشيءواما،الإسممجردغيرشيئا

أوقعفكأنه،كاذبمخترعبلموجودغيرمعنىفهوالإسمهذا

هوشيءالوجودفيليسإذمعدوممعنىعلىالإسمهذا

..!)6(.هكذا

.913-136ص1581،نحفصلالحانرلن،دلالة.ا

.141-011ص1915،نطفصلم(،.)ن3.

.913-136ص1581،نحفصلم(!.)ن3.

.اا!-041ص1915،نطفصلم(،.)ن.4

.913-138ص1581،سفصلم(..)ن.ه

Iا.16،صس6.)ن.م(.فصل LA - ll'i.
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74الب!دسالطا"علمأسس

القصدمريد،عالمقادر،أنهفقولنا:يقولآخرمكانوفي

مهمل.ولا،ذاهلولا،جاهلولابعاجز،ليسأنهالصفاتبهذه

أشياءلإيجادكفايةفيهوجودهأنبعاجز:ليسبقولناوأعني

لأن.حيأيمدركأنه:جاهللابقولناوأعني.غيرهأخرى

الخ....حيمدرككل

أوفعلصفةإما:فهيبهانصفهصفةكلأن:لكبانفقد

تطلقولا..ذاتهإدراكبهاقصدإنعدمهاسلبمعناهايكون

ماالشيءعنيسلبأنهعلفتالتيبالجهةإلاتعالىعليه

له...+)1(1.يوجدأنشأنهمنليس

أنهقالفقدعدةصفاتذوواحد،)تعالساأنهاعتقدا"فمن

+)3(1.بفكرهكثيرلنواعتقدهبلفظهواحد

:ميمونبننصوصمضمونتحليل

الذاتعلىحقيقياحملاالإيجابصفاتحملإن-ا

الشركفيالوقوعيوجبميمونبنبرأيالإلهية

الإلهيةالذاتعلىالمحمولةالمفاهيمأن:والسبب

منهاوكلمفهومأ،الاختلافأشدبينهافيمامختلفة

)3(المفاهيمبتعددالذاتتعدديوجبوهذا،الذاتتمام

.الذاتعلىجميعهاالمفاهيمهذهحملناإذا

.913-138ص1581،نحفصلالحاشلن،دلالة.ا

.151ص10.15نفصلم(..)ن.3

الإسلامية.لالفلسفةوتاثيراتهاليهوديالفكرالشرليني،احمدوعباصالنشار،ساميعلي3.

1،الممارفدرا.الإصكندرلة) Wy.)801ص.
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قياسفيهالوحظميمونبنبرأيالإيجابصفاتإن-2

يمكنوكيف،الإنسانصفاتعلىتعالىاللهصفات

والعلة،الحديثعلىوالقديم،الإنسانعلىاللهقياس

الإشكالهذاعنالتمفصولأجل؟(؟المعلوولعلى

الصفاتبأنالقولإلىميمونبنعمدالأشعري

للذاتالحقيقيالوصفهيالأفعالوصفات،السلبية

وبذلك،الإيجابيةالصفاتعنخلووالذات،الإلهية

).باللهالشركحدعنخرجأنهيرى

هوبلوحدء،ميمونبناتجاهليسالإتجاههذاأنولبدو

439)الفيوميكسعديةالحاخاماتعقيدة - AAY!وبهية\(،ثح

وكبار)3(5صديقبنهـلوسفباقودا)2(،بنجوزفبن

.التلموديالإتجاهمؤسسيالحاخامات

السلبية،الصفاتفيالكميالقياسميموقبناعتمد-3

كلماالإلهيةللذاتسلبيةصفةالإنسانأثبتكلماإذ

وكلما)،الإلهيةالذاتمعرفةمنأكثردرجتهاقتربت

التشبيهمناقتربكلماالسلبيةالصفاتقفت

)).والتجسيم

الصفاتبواسطةيتمهؤلاءعندالإلهيةللذاتالإدراكإن

)1،كمالاتهيالإيجابيةالصفاتلأن؟الإيجابيةدونالسلبية

.902ص.ليهوديالفكرا10

.181صم(،.)ن.3

.731("م!)ن.3
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94الب!ودييالحلا"علمأسس

بالتدريجإلاللنفستتأتىلاوالملكات،ماملكاتهيوالكمالات

واللهباستمرار،الفعلإلىالقوةمنالخروجبواسطةوالتكامل

فيكماتكامليةحركةلديهوليسدائمابالفعلموجودسبحانه

إلىوالاستعدادالقوةمنالخروجدائمةهيالتيالمخلوقات

باستمرار.الفعلية

بالأعراضوصصهوالإيجاببصفاتاللهوصفإن-5

ثم،موضوعالإلهيةالذاتبجعلوذلك،ميمونبنعند

يعنيوهذا،عرضيةصفاتالموضوعهذاعلىيحمل

الإلهيةالذاتإدراكتمأي،إدراكهتمالموضوعتمامأن

لامحمولاتعليهاحملثمبتمامها،محدودةاللا

البشريالعقلبواسطةالأخرىهيإدراكهاتممحدودة

ذلل!؟(.يستطيعومن،المحدود

بحيثللأعراضمحلاالإلهيةالذاتجعلعنفضلاهذا

ميمونبنيصلوبذلكلها،يعرضمابكلالذاتهذهتنفعل

التالية:النتيجةإلى

هيإلخ..والحياة،والقدرة،كالملمالإيجابيةالصفاتإن

الإلهيةالذاتغيروهيتحتها،طائللافارغةألفاض!مجرد

البثة.

الإيجابصفاتعنخلوالإلهيةالذاتإن:النتيجة

وصفاتالسلبيةبالصفاتيكوقإنمالهاالحقيقيوالوصف

.الأفعال

سوفصحي!)؟(ميمونبنمنبتمامهالكلامهذاهلولكن
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الإسلامية.النظريةفيبيانهيأتي

السلبية:الصفات-2

أبعدإلىالسلبيةالصفاتالتلموديةالنظرلةإعتمدت

:ميمونابنيقول،الخالصالتوحيدمعياروجعلتهاالحدود)1(،

الصحيحالوصفهوبالسوالبوجلعزاللهوصفأنإعلم11

اللهحقفينقصفيهولا،التسامحمنشيءيلحقهلاالذى

لإرشادتستعملاالنفي)فصفات.حالأيعلىولاجملة

جهتهامنيلحقلالأنهاةتعالىفيهيعتقدأنينبفيلماالذهن

يمكنمالغايةالذهنئرشدوهي،بوجه(اللذاتتكثير

...تعالىمنهيدركهأنللإنسان

الصفاتبهذهالقصدوصلد،وعالمقادر،إنهفيه...فقولنا

لك،بانفقد...مهملولا،ذاهلولا،جاهلولابعاجز،ليسأنه

نإاللعدم(سلبأوفعلصفةإمافهيبهانصفهصفةكلأن

)هذهتعالىعليهئطلقولا.فعلهلاذاتهإدراكبهاالقصدكان

ماالشيءعنيسلبقدأنهعلقتالتيبالجهةإلاالسوالب(

000)2(.لهيوجدأنشأنه)منأليس

منالسلبصفاتتقزيكافهكذا1:يقولآخرمكانوفي

نأتعلمالبيانهذاوبحسب...وإدراكهتعالىاللهمعرفه

يتبينلمالذيهومعرفتهعنوالبعيد،الإلهإدراكعنالمقمثر

14600.21ص،اليهوديالفكري10

.Ire-136ص1581.نحفصل،الحائرلندلالة.3
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عنه،سلبهالفيرهتبرهنقدالتيالمصقيمنمعنىسلبله

...ا")1(.إدراكاأقصركانسوالبهقفتفكلما

:ميمونبننصوصمضمونتحليل

تعالى.عنهوالحاجةالنقصصفاتسلب:لالاو

كمرشدتستعملميمونبنبرأيالسلبيةالصفات:الثاني

إذاوهي،اللهبصفاتاعتقادهفيالبشريللذهن

إلىالوصفهذايؤديلابهاالإلهيةالذاتوصفت

للذاتالحقيقيالوصفأماجهتها،منالذاتتعدد

.الأفعالصفاتبواسطةفهوالإلهية

منوالبعدالقربفيمدخليةلهالكمعنصرإن:الثالث

عنالنقصصفاتمنكبيرأكماسلبتكلماإذالله

صحيح.والعكساكثر،منهاقتريتكلمابالدليلالله

يأتيهسوفصحي!)؟(ميمونبنمنالكلامهذاهلولكن

قليل.بعدبيانه

الإسلامية4النطرية)ثانيا

ومفاهيمصفاتالإلهيةللذاتأنالإسلاميةالنظريةتعتبر

خلوالذاتبأنوالقول،الإلهيةالذاتفيمدلولهالهاذاتية

علوأذلكعنالله)تعالىللهالنقصنسبةإلىيؤديعنها

كبيرا(.

.481-461ص،1016سفصلالحائرلن+دلالة.ا
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المطلقالفنىعلىتدلالتيالصفاتهيالذاتيةوالصفات

وسائر،الرب،الخالقالوجود،واجبمفهوم:ومثالهلله

منهيوالمفاهيمالصفاتفهذه)1(.الإلهيةالحسنىالأسماء

مفاهيمإلىعامبشكلتنقسمالتيالثانيةالمعقولاتقبيل

سلبثةا.)3(.ومفاهيمإيجابية

الإسلاميلا!النطريةفىالإيجابيةالصفات-ا

ثلاثةعلىوهي،موصوفعنتحكيالتيالصفاتهي

:قسامأ

الماهياتعلىتخملصفاتوهيماهوية:مفاهيم-ا

لهماهيةلاتعالىوالواجبالوجود،حدعىوتحكي

له.حذلاكما،المفاهيمهذهعليهتخمللكي

بهوفنحصرةالمادةبعالمتختص:فلسفيةمفاهيم-2

المفاهيمفهذهوالاستعداد.القوةمفهوما:ومثاله

ولا،الإلهيةالذاتعلىللحملقابلةغيروامثالها

الوجودكيفيةعنتحكيلأنها.سبحانهاللهبهايئصف

.ومحدودناقصلموجود

سبحانهالواجبعلىتحمللأنقابلة:فلسفيةمفاهيم-3

.والحياة،والقدرة،العلمكمفهومالمخلوقاتوعلى

المحدودالمصداقعلىللصدققابلةوأمنالهاالمفاهيمفهذه

593.ص3،جاالفلصفةتعليمفيالجديدالمنهج10

593.صر،م(..)ن.3
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35الل!ودبهالطا"عل!أسس

-المحدود،غيرالمصداقعلىلتصدقتتوسعالوقتنفسوفي

غيرسبحانهعنهسلبهايصبحا.وحينئذ-،الإلهيةالذاتاي

الكمالسلبالإلهيةالذاتعنسلبهامنيفزملأنه؟صحيح

عنهسلبهاأنكما+)1(،اللانهائيبالكماليتمتعموجودعن

.الكمالبعدممقيدةالإلهيةالذاتيجعلتعالى

التيوالصفاتالمفاهيمجميع*إن:القوليمكنولهذا

تتضمنولا(الثالثالقسمأكمفاهيموجوديةكمالاتعنتحكي

الإلهيةالذاتعلىإطلاقهايمكن،والمحدوديةالنقصمعنى

الصفاتهذهأفضلأنعلى-)2(،إيجابيةصفاتكونهابعنوان

والممئنة،،القرآنفيالواردالتوقيفجهةعلىكانماوالأسماء

عنالخروجلأجلوالمعصومين)ع(!النب!إص(لسانوعلى

لهاليسالتيالإيجابيةالمفاهيممنالأولينالقسمينشبهة

النقصبشوائبمشوبةلأنها.تعالىعليهالإطلاقصلاحية

بها.الإتصافعنالإلهيةالذاتتنزهالتي

ولابأضدادها،سبحانهاللهيتصفلاالإيجابيةوالصفات

قسمين:علىوهيعنها،يخلوأنيجوز

والجوده،والحياة،والقدرة،كالعلم:الجمالصفات-أ

الخ.و...،والرحمة

الخ.و...،ائمنتقمالجبار،:الجلالصفات-ب

جتارأيكونلاورحيما،،وجواداا"خئرا،اللهيكونفعندما

493.ص.الفلسفةتمليمفيالجديدالمنهج10

493.ص2.جم(1.)ن.3
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تعالىوصفاتهأسمائهفيوتأخرتقدمفثمت،ومنتقما

أسماءتلدفنوالصفاتالأسماءفبعض...(الذاتية)الإيجابية

الصفاتعلىالجماليةالصفاتتقدمف!أكماأخرىوصفات

الجمالية.الصفاتوليدةالجلاليةالصفاتلأنالجلالية..)1(؟

مفهومامختلفةأنهاصحيحوالجلالالجمالصفاتإنثم

للذاتالعينيةمقاموبحسب)2(المصداقبحسبواحدةولكنها

تعالى.عنهيفيضالذيالكمالكلمبداهيالتيالإلهية

الذاتية4الإيجابيةالصفاتفىنطريات-أ

ومذهبالبيت!ع(،أهلأئمةمذهب:افىولىالنطرية

الحكماء.

البعضبعضهاعنمختلفةكانتوانالذاتيةالصفاتإن

غيرالعلمفمفهوم.مصداقأمتحدةولكنهاالمفهومبحسب

أمرالجميعولكنالوجود،مفهومغيروكلاهماالقدرةمفهوم

هيالصفاتانيعنيوهذا،الحقيقةبسيطفيمتحدواحد

شيءالذاتفليمستوتكولنا،خارجاالإلهيةالذاتعين

منوعالم،عالمهوحيثمنقادرفاللهآخر.شيءوالصفات

.وهكذاقادرهوحيث

.136-135صالتمارف(،دار)بيروت..القرآنمعرفةمطهرى،مرتضىا

225.ص.الحكمةبداية2.
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.الأشاعرةمذهب:الثانيةالنظرية

والسمع،،والحياة،والقدرة،كالعلمالذاتيةالصفاتإن

زائدةللذاتمفايرةصفاتهيوالكلام،والإرادةوالبصر،

متفايرةالصفاتوهذه،الإلهيةالذاتغيرانهابمعنىعليها،

محمولة،الإلهيةالذاتقدمقديمةصفاتوهيمفهوما

عليها)1(.

المعتزلة.مذهب:الثالثةالنظرية

والسبب:ذاتيةصفاتلهليساللهأنإلىالمعتزلةذهبت

الصفاتبتعددمصداقأالقدماءتعددمحذوريلزملالكي

الذاتبنيابة:قالواولذاالاشاعرةفيكمامفهومأالذاتية

وهو،العالمفعليفدلولكنبعالمليسفالله.الصفاتمناب

عنالأفاعيلتفعلفالذاتالقادر،فعليفعلولكنقادرليس

.وقدرةعلم

اليهودية.الحاخاميةمذهب:الرابعةالنظرية

للصفا!مدلولهولكنهاذالمهصفا!وجودإلىهؤلاءذهب

الذاتتعدديوجبممامفهومأمتعددةذاتهافيوهي،السلبية

فارغة،معانذاتالصفاتهذهبأن:قالواولهذامصداقأ

الصفاتبواسطةهوالإلهيةللذاتالحقيقيالوصفوإنما

والوصف،الخ..بمركبليس،بجاهلليس:كقولناالسلبية

.281ص(،4891،جاالسرور.دار.بيروت،ا)ط،والنحلالملل.الشهرستاني10
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الخ،..والرازق،كالخالقالأفعالصفاتبواسطةهوالحقيقي

الصفاتإلىالذاتيةوالصفاتالأسماءكلفمرجعولهذا

الفعلمقاممنالمشتفةالأفعالصفاتمرجعهاالتيالسلبية

الإلهية.للذاتالخارجي

جوزفبنوبهية،الفيوميسعدئةالنطرلةهذهإلىذهب

بنموسىواختصر)1(5وغيرهمصديقبنولوسفباقودا،بن

النظرلةفيوردكما-الحائرلن.!،دلالةكتابهفيميمون

لاالنظرلةهذهولكن!الأقوالهذهباكورة-،سابقااليهودية

.وإشكالاتمحاذيرعنتخلو

اليهودية4محاذيرالنطرية-ب

صفاتهيالذاتيةالصفاتبأنالاعتقادإن:إشكال

حملهاولكن،صحيحفهذامفهومأالبعضبعضهاعنمستقلة

لاممافهذامصداقأالذاتتعدديوجبالإلهيةالذاتعلى

نأيلحظوالمهؤلاءأن:والسببعليهالموافقةإلىسبيل

كاناوإنمصداقأواحدهماالذاتيةوالصفات،الإلهيةالذات

كونلوجبلامصداكأالوحدههذهوأنمفهوما،ممغالرلن

عينهيالذاتيةالصفاتلكون.للأعراضمحلاالإلهيةالذات

يلحظالذيهوالبشريالذهنوانماوتكوشا،مصداقاالذات

أمضتالنبولةوالسنة،الكريموالقرآن.مفهومأالتغايرهذا

عنوأبعدهاللهأكملهاأوجبوالعقل،والصفاتالنعوتهذه

الإسلامي.التفكيرفيالإلهيالجانب10
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تمامندركأنناذلكمعنىوليس.للنقلتبعاالنقصشبهة

بل،محدودةلابصفاتنصفهاثمالإلهيةالذاتأي،الموضوع

إلىتشيرالتيالمشيراتقبيلمنهيوالصفاتالنعوتهذه

علىبهالإحاطةيمكنلاالذيالمطلقوكمالهتعالىذاتهجهات

الصفاتتكونلاهذاوعلى،وحقيقتهكنههإدراكأوالإطلاق

الحاخاماتيقولكماتحتهاطائللافارغةمعانالذاتية

يجدالقديموالعهدالتوراةلنصوصالمتتبعإنبل،التلموديون

،-سيأتيكما-اذاتيةصفاتالإلهيةللذاتأثبتاقدأنهما

لتفسيراتالمتتبعأنكمااليهود،القزائيينلمذهبموافقوهذا

فيابتعدتأنهايجدالمجالهذافيالتقليديةالحاخامية

التوراةتدعيهلمماوادعتالتوراةنصوصعنتفسيراتها

نفسها.

:لاولاورالمحذ

لافارغةأسماءمجردهيالكمالصفاتإن:قولهموأما

كاذباختراعمجردلأنها.الذاتجهاتمنجهةعلىلهادلالة

إيجابصفاتلهاليسفالذات،معدوممعنىعلىواقعواسم

الإيجابصفاتعنالذاتخلو:القولهذاعنيلزمأصلا-،

الكماللصفاتالإلهيةالذاتاستجماعوعدم،باعتقادهم

تعالى-الإلهيةللذاتالنقصنسبةعنهيلزموهذا،الوجودي

والعهدالتوراةلنصوصالمتتبعإن.كبيراعلواذلكعنالله

هذهفيسبحانهللهائبتتذاتيةوصفاتنموتايجدالقديم
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الرب..موسىا"ونادى:التاليالنصفيوردما:ومثالهالكتب

ا)1(.والوفاءاالرحمةكثير،الأناةطودل،رؤوف،رحيمإله

الآباءإثمأعاقبغيور،إلهإلهكالربا.أناتاب:نصوفي

رحمةوأصنعمبغضيامنوالرابعالثالثالجيلإلىالبنينفي

.()2وصايايوحافطيمحبيمنألوفإلى

يبرز...".)3(.كجبارالرب:ثالثنصوفي

الكل،خالق،الإلهالرب،الربأيهااا:رابعنصوفي

الملكوحدءهومنيا،الرحيم،العادل،القوي،المرهوب

القدير،،العادلوحده،الكريموحدههومنيا،والصالح

...1،)،(.الأزلي

سمعتماأو،علمتاما:خامسنصوفي

سرمديإلهالربأن

الأرضاقاصيخالق

فهمهيسبرولايعي،ولايتعبلا

يكثرالقدرةولفاقدقوة،التعبيؤتي

.(*)الحول

7(.-:34)5الخروجسفر.القديمالمهد10

6(.-02:ه)الخروجسفرم(..)ن.2

.(ا+3:)12اشمياسفرم(..)ن3.

24+(.:1)الئانيالمكابيينسفرم(..)ن.ا

ا+(.04:3)اشعياسفرم(،.)ن.ه
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التالية:الصفاتنجدالسابقةالنصوصفي

،منذر،خالق،منتقم،قوي،وفي،غيورقدير،،رؤوف،رحيم

.جئار،سرمدي،لمعا،زليأ،حي

التيوالمفاهيمالإيجابيةالصفاتمنهيالصفاتهذه

جلالئة:وصفات،جماليةصفاتإلىتنقسم

الخ....القدرة،العلم،الحياة:فهيالجماليةصفاتأما

الخ.،...المنتقمالجبار،:فهيالجلالئةصفاتأما

منأي،الأساسيةمصادرهامنمستقاةالصفاتوهذه

القديم.والعهدالتوراة

معنىفيتستعملقديمأالائفاظهذهكانتهل:سؤال

هذهفنقلالإسلاميالدينجاءثمالإلهيةالذاتفيمعين

علىواستعملهاجديدمعنىإلىاكأصليمعناهامنالمعاني

؟(.التعيين!9النقلنحو

الأنبياءلسانعلىالألفاظهذهلمداليلالمتتبعإن:الجواب

والشرلعةالكريمالقرانثم،القديموالعهدالتوراةفي

فيالألفاظهذهاستعملالمقدسالشارعانيجد،الإسلامية

مستعملةكانتالتيالمطلقةمداليلهابنفسالدينأصول

لسانعلىاستعملتالإلهيةالقدرة"10مدلولأنإذسابقأ،

استعملهاوكذلكللهالمطلقةالقدرةعلىللدلالةالأنبياء

الألفاظبقيةفيوهكذا،الإسلاميالدينفيالمقدسالشارع

لهذهالأنبياءواستعمال،الخو...،والإنتقاماوالعلم،كالحياة

نفسفيلاستعمالهاالناسنفو!فيالداعيأوجدالألفاظ
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الإلهية،للحضرةالذاتيةالصفاتعلىالدالةالمطلقةمداليلها

التارلخةعبرالألفاظهذهحزفتالحاخاماتسليقةولكن

أمزوهذاإسرائيلببنيالخاصالإلهفيمعناهالتحصر

الكثيرأؤلتالتيالحاخامية-،الشخصيةللاعتباراتخاضع

أقوالمصاففيآرائهاوجعلتالدينيةالنصوصمن

بماالكتابهذانزدتحيثا"بالتدمود+،يعرففيماالأنبياءل!(

ومن-،منزلةأعلىبلالتوراةمنزليةحاخاميةآراءمنيحتوله

عنهاالنظرالشخصغضنلوالشخصيةالإعتباراتأنالمعلوم

فيها.المعتبراعتبارلزوال؟بنفسهالزالت

هذهلمداليلالحاخاماتتأهـللتجاهلتملو:ذلكوعلى

علىاستعملتأنهامداليلهامنالمتيقنالقدرفإنالألفاظ

الصفاتعلىللدلالةوالصالحينوالأوصياءالأنبياءلساق

طائللافارغةألفاظهيوليستالإلهيةللحضرةالمطلقة

وأمثاله.ميمونابنيقولكماتحتها

الديناصولفيالمستعملةالألفاظفييجريلاأنهثم

المنقولةالألفاظعنيبحثوإنما،الأصليةمعانيهاعنالنقل

،والصوم،والزكاة،الصلاةكألفاظالدينفروعفيمعانيهاعن

علممسائلمقدماتفيعنهايبحثحيثالخ،و...4والحج

الشرعيةالحقيقةفياستعملتالألفاظهذهأنهل:الأصول

نحوعلىاستعملتوهل؟(،المتشزعمألحقيقةأوالإسلامية

تستعملكانتماعلىبقيتأنهاأوالتعيينيأوالتعينيالمعنى

الفرعيةالشرعيةالأحكامأنباعتبارالإسلاح!؟(؟قبلعليه
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فيتفيرتالفرعيةالشرعيةالأحكاموملكاتلملكاتها،تابعة

حالكلوعلى،الإسلامقبلعليهكانتعماالإسلاميالعصر

هنابحثناموردوليسالأصولعلمبمسائلمرتبطبحثفهذا

.هناكفليراجع

الثاني:المحذور

الثالثبالمعنىالإيجابيةوالصفاتالفلسفيةالمفاهيمإن

سبحانهالواجبوعلىالمخلوقاتعلىللصدققابلةللمفاهيم

قابلةالمفاهيمفهذه.الخ...والحياة،والقدرة،العلمكمفهوم

علىلتصدقتتوسعأنهاكماالمحدودالمصداقعلىللصدق

الإلهية.الذاتأيالمحدود،غيرالمصداق

الإلهيةالذاتوعلىائممكنعلىتصدقأنهاذلكيعنيولا

الممكنبينالشبهلمجزدالتلموديةالنطرلةزعمتكمابالتواطؤ

تعالىذاتهفيهيالصفاتهذهبل،الصفةفيالإلهيةوالذات

الأزمنةنسبةإليهتستويالذيبالفعلالكمالمراتبأرفعفي

الممكناتفيهيبينما،والمستقبلوالحاضرالماضيالثلاث

تستويلامتجددوكمالباستمرار،الف!لإلىالقوةمنحركة

تصاعديةاشتداديةحركةهيأي،الثلاثالزمانيةالنسبفيه

الصفاتعطلواالحاخاماتفهؤلاء.والكمالالتامالتجردنحو

المعطله"1(.زمرةفيودخلواالجلاليةوالنعوتالكمالية

61.ص،الإسلاميالتفكيرفيالإلهيالجانبا
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لثالث:االمحذور

:تقولتعالىعنهالنقصسلباليهوديةالنظريةترلدعندما

مدرككللأن؟الخ..حي،مدركأنه)يعني(:جاهلا"لاالله

والحياةالإدراكائباتإلىالحقيقةفيمرجعهوهذا011)1(،حي.

نأبدلاأننا:وذلك2(الجهلأسلبعلىمتقدمةرتبةفي

تعالىعنهنسلبأنقبلوالحياةالإدراكمعنىأولانتصور

الخ...والعلم،كالقدرةالصفاتباقيفيوهكذا،الجهل

ولا،جاهللابأنهتعالىاللهوصفعلىالسابقةالرتبةإذا:

الخ،...والقدرة،والحياة،الإدراكمعنىتصورهيالخ...عاجز،

فلاالخ،قادر،...حي،،مدركسبحانهاللهأننتصورلمفإذا

الممنىلأنةتعالىعنهالخو...،والجهلالعجز،لسلبمعنى

منالوجوديالمعنىإثباتعندإلاسلبهئمكنلاالعدمي

.والعدمالوجودبينالمقابلةلمكانأولأ)3(؟الخ...والحياة،القدرة

الإسلاميةهالنطريةفىالسلبيةالصفات-2

+)4(والحاجةالنقصسلبعلىتدلالتيالصفاتتلكوهي

ليسبجوهر،ليسبماجز،ليس:كقولناالإلهيةالذاتعن

الخ.ليس...،والأعراضللحوادثمحلاليس،بمركب

.913-138ص1581،نحفصلالحائرلن،دلالة.ا

Iص!اليهوديالفكر20 IVY221ص.

.226،337صم(..)ن.3

224.ص.الحكمةبداية.4
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وازماقفيأومركبأوعرضأوجوهرتعالىأنهفالقول

عينتعالىأنهيعنيالخ،...أنهأوجسمفيأنهأومكانفي

الصفاتودور.المطلقالكمالهووليسوالحاجةالنقص

تمالى،عنهالكمالوعدمالنقصسلبعلىتدلأنهاالسلبية

إيجابإلىفترجعالكمالسلبسلبحقيقتهافيفهي

إيجاب:ومعناهالعلمسلبسلب:بجاهلليسا.فمعنى،الكمال

.ا)1(.العلم

ثبوتيةصفاتإلىترجعحقيقتهافيالسلبيةوالصفات

الحقيقةبسيطاللهأن:مفادهارحمانيةوحقيقةجمالية

مجردها.

يكونقدعنهاالصفاتمنصفةسلبفإن:الممكناتأما

زيدأو،بعالمليسفلد:كقولناللسلبسلباأوللإيجابسلبأ

بجاهل.ليس

سلبأكونهابالضرورةليسالممكناتفيالصفةفسلب

لصفةسلباتكونقدبل،وجلعزالباريفيكماللسلب

العالميةصفهفسلب،عالمفلدفمثلأ:،وجوديوكمالإيجابية

،العدمبقيدمقيدةوذاتهالعالميةلصفةفاقدأنه،تعنيفلدعن

إلىالنقصنسبةمنعقلأمانعلالأنه؟الكمالهذابعدمأي

ولا،عدميقيدبأيمقثدةفليستالإلهيةالذاتأما.الممكنات

والعدمالنقصعنهايسلببلكانوجهبأيالكمالعنهايسلب

324.ص.الحكمةيداية.ا
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السلبصفاتبينالفرقهووهذادائماالإيجابلها!لثبت

مفهومانوهما،تعالىالواجبفيالسلبوصفاتالممكناتفي

.بالضرورةمختلفان

بمحاذيرأخرىمرةوقعتفقداليهوديةالنظرلةأما

:متعددة

السلبية4الصفاتفياليهوديةالنطريةمحاذير-أ

:لأولاالمحذور

البشريللذهنالمرشدهيالسلبيةالصفاتبأنالقولإن

محذورإلىيفضيللهالصفاتيبالكمالالإعتقادعمليةفي

ولفضيكما.الإيجابيةالصفاتعلىالسلبيةالصفاتتقدم

كثرةهوالإلهيةالحضرةمنالإقترابمقياسبأنالقولإلى

مماالسوالبهذهعنفناتجةالإيجابيةالصفاتأماالسوالب،

تمثلالتيالإيجابيةالصفاتعنخلوالإلهيةالذاتأن:يعني

إثباتبمثابةوهذا،الإلهيةللذاتالمطلقالوجوديالكمال

مشكلةوجودعنفضلا))،الإلهيةللذاتوالعدمالنقص

للاعتباراتخاضعةأصبحتالإلهيةالذاتأن:وهيأساسية

تعالىا)،المطلقبالكمالاتصافهاعمليةفيالبشرلةالذهنية

.كبيراعلواذلكعنالله

وصمواالذيالشركمحذورفيوقعواالتلموديونفهؤلاء

)).غيرهمبه
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لثاني:االمحذور

جميعهاالإيجابيةالصفاتفيالمتقررةالمحاذيرورود

هنا)1(.

الثالث:المحذور

الجمالصفاتبجنالحاصلالتفاضلعنصرتلاشي

المرجعيةفقدعنفضلا،الإيجابيةالصفاتفيوالجلال

فيالإلهيةالذاتمطهرتمثلالتيالجماليةللصفاتالجمعية

المادةوعالم،المثالوعالم،العقولعالمالثلاثالكليةالعوالم

العلم،منالإلهيةالرحمةمظاهرشتىفيهتتجلىالذي

.والقدرة،والحياة

الحاخامياذزقعمقنكتشفالكريمالقرآنالىوبالعودة

للصفاتالجمعيةالمرجعيةحقيقةعلىالقرآنتأكيدخلالمن

الرحمناللهبسمبآياتهسورافتتاحخلالمنالجمالية

الشاملةالرحمةبصفاتالمتصفاللهباسمتلهجالتيا"الرحيم

فسبحان،وغضبهوانتقامهلجبروتهالسابقةوالاخرةللدنيا

ذاتهبخلويوصفكيف،غضبهوأناتهنقمتهرحمتهسبقتمن

السميعوهوشيءكمثلهةليسكمالاتلا؟(وأرفعصفاتهعن

البصير،)3(.

الفصل.هذامن06(-54)صفحةالمحاذيرمذهوردت.ا

.(1)2آية،الشورىسورةاالكرلمالقرآن10
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الثالثالمبعث

الأفعالى:صفات

اليهودية.النطريةف!اكأفعالصفات4أولا

النطريةفىالافعالصمفات8ثانيا

ميةهسلاكلها
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اليهودية.الفطريةفىفعالافىصفات4أولا

الذاتعنتصدرأفعالاهناكأناليهوديةالنظرلةتعتبر

عنهاينتزعالعقليلحظهاعندماالأفعالهذهوأنالإلهية

،الأفعالبصفاتيسمىمافهيالصفاتأماوأسماء.صفات

لها.كأسماءالإلهيةالذاتعلىتطلقالتيفهيالأسماءوأما

الإيجابيةالذاتيةالصفاتمرجعهيالأفعالوصفات

.مباشرةالذاتعلىيدلالذيايهوه+1إسمباستثناء

فلاصفة...لهتوجبموصوفكل:ميمونبنموسىيقول

...الخمسةالأقسامهذهمنتكونأنمنالصفةتلكتخلو

الشيءيوصفأنهيالإيجابصفاتمنالخامسالقسم

الذيهوفلد:قولكمثلفعلهالذيالفعلبفعلهوأريد،بفعله
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...الفلانيالسوروبنىالبابهذانجر

لا،الجهاتجميعمنواحدتعالىأنه)ذلك(:تلخيصفيكون

المختلفةالصفاتوأن،الذاتعلىزائدمعنىولا،فيهتكثير

تعالىعليهبهاالمدلول،الكتبفيالموجودة،المتعددةالمعاني

...-)1(.أفعالهكثرةجهةمنهي

أنوجلعزاللهحقفيئشتبعدفلا*..آخزنصوفي

لابسيطةواحدةذاتعنصادرةالمختلفةالأفعالهذهتكون

فيموجودةصفةكلوتكونأصلا،زائدمعنىولافيهاتكثير

)3(...ذاتهصفةلافعلهصفةهيتعالىالإلهكتب

سيدناالعالمينسيدأنإعلم:يقولآخرمكانوفي

المطلبين:علىالجوابفجاءهمطلبينطلب(موس!لم!

ذاتهيمزفهأنتعالىمنهطلبكونههو:الاولالمطلب

وحقيقته.

يعزفهأنوهو:أولاطلبالذيوهو:الثانيالمطلب

بصفاته.

كلهاصفاتهبتعرلفهوعدهبأنالسؤالينعلىتعالىفجاوبه

...افعالهوأنها

..يهوه"إسمباستثناءأفعالهمنمشتقةتعالىأسمائهفجميع

وحدها.الذاتعلىيدلالذي

أما،العالمفيالموجودةالأفعالبحسبوضعت)فالأسماء(

.122-181صا!531نبفصلالحالرلن!دلالة.ا

.1Yl-123ص1531!نجفصلم(!.)ن.2
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اسملهيكونفلا-فعلكلعنمجردةمعراةذاتهاعتبرتإن

إسم()هوذاتهعلىللدلالةمرتجلواحداسمبلبوجهمشتق

.0،1)1(.يهوه

:أقسامأربعةعلىفهيالأفعالأما

عبث.فعل-ا

لعب.وفعل-2

باطل.وفعل-3

وحكمة.غايةفيهوفعل-4

القسموأما،تعالىحقهفيتجريلاالأولىالثلاثةالأفعال

مقتضىعلىهـلجرياللهيفعلهالذيالمختارالقسمفهوالرابع

به.اللهأودعهاكماليةغايةوله،حكمته

نأيقولأنعقللذييشعلاإنه:أقول:ميمونابنيقول

تعالىفعلهمافكللعب...أوعبثأوباطلاللهأفعالمنشيئا

الشيءذلكوجودفيضروريالفعلذلكفإنشيءأجلمن

جدأ.المفيدأوالمقصود

ليسأنوهو:(أيضأالحكماءلدىاالفلسفيالرأيوهكذا

كلهافإنها...العبثوجهعلىشيءكلهاالطبيعيةالأمورفي

*)3(.نعلملمأمغايتهاعلمناسواءغايةبهاطلبأفعال

:ميمونبننصوصمضمونتحليل

كالخالق،التلموديةالتتظرلةبحسبالأفعالصفاتاولا:

I-941ص.1611سافضلاالحالرلنaiv.,.ا o I.

.521ص،1521كهفصل،t(.)ن.3
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ثا

تعالىأفعالهبهاتوصفصفاتهيالخ،..والرازق

حيزإلىالمنتسبةللمخلوقاتالخارجيالوجودبلحاظ

بسببومتعددةالمعانيمختلفةالصفاتوهذه،الزمان

صفاتهعينوهياالمختلقةتعالىأفعالهكثرة

غيرآخرشيئأوليستذاتهنفسوهيالإيجابيه"ا(،

مقامفيالذاتخلويعنيوهذاعليها))،زائدةأوالذات

.الأفعالصفاتباستثناءكماليةصفهأيعنذاتها

منوالفاسدالصحيحبينخلطالحقيقةفيوهذا

صفاتكونننكرفنحناالمسألةهذءفيالتلموديين

تكونأنوننكركما،الذاتلصفاتالمرجعهيالافعال

ذاته.هياللهافعال

تجردهاعندالإلهيةالذاتعلىيدلا"يهوه+إسمإننيا:

الأفعالوأنوأفعالأ،ذاتأ،ثمةأنيعنيوهذاأفعالهاعن

هذهمنئنتزعوأنه،الذاتمقامعنرتبةمتأخرة

ينتزعكما،الرتبةفييهوهإسمدونهيأسماءالأفعال

هذاولازم،الإلهيةالذاتبهاتوصفأفعالصفات

عنومجزدةمعزاةكانتحينماالإلهيةالذاتأن:القول

يأ،أفعالصفاتولا!منتزعةأسماءلهايكنلمفعلكل

الخ،...ولامميتأ،ولارازقأولاخالقأيكنلمتعالىأنه

بصفاتيهوهيوصفأنيصحكماأنهيعنيوهذا

.121ص.ليهودياالفكلر10
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فيتصفعنهايخلوأنيصحوجودها،حينالأفعال

صفاتبينيميزلأنه؟ننكرهلاامروهذابنقيضها،

نأولوضح،جهةمنعليهاالمتقدمةوالذاتالافعال

بنقيضها.الإلهيةالذاتتتصفأنيمكنالافعالصفات

لجميعالجمعيةالمرجعيةهيالأفعالصفاتإنتالثأ:

يأفيهاوليسمتواطئنحوعلىالإلهيةالصفات

لتكونتأخرأوتقدمأيبينهاليسأنهبمعنى،تشكيك

يتبينالرأيهذافسادولكنللآخر)1()1.مرجعاإحداها

تعيد.فلاسبقمما

اكلهسلامية،النطريةفىاكأفعالصفات4ثانيا

العقليلحظهاعندماالإلهيةالذاتعنتصدرافعالهناك

ئسمىوالصفاتالمفاهيمهذه،وصفاتمفاهي!اعنهاينتزع

.الأفعالصفات

الإلهيةالذاتمقامعنرتبةمتأخرالإلهيالفعلانوبما

الذاتمقامعنمتاخرةأيضاالأفعالصفاتتكونلهذا

،الذاتعلىزائدأمرهيبل،الذاتيةالصفاترتبةفيوليست

.الذاتغيرأي

فيبإزاءمالهاليسصفاتهيبماالأفعالوصفات

منمنتزعةلأنهاةالخارجفيمصداقلهاليسأي،الخارج

.47Iصالإصلامي،الفكرمنالإلهيالجانب10
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أوجدوجلعزاللهإن:ومثالهاخرشيءإلىشيءنسبةمقام

،كالطعامحياليظل.إليهيحتاجمابألوانوأمذهالإنسان

منهيالأموروهذهالخ،...الصالحةوالبيئةوالهواء،،والشراب

الله.أفعال

نجدالإنسانإلىنسبتهاومدىالأفعالهذهنقيسفعندما

نإ:نقولفعندهاحيا،ليبقىالأمور.لهذهمحتاجالإنسانأن

فيالحالوكذلك.رازقفاللهالأمورهذهالإنسانرزقالله

هذهسغيتولهذا،الخ.ودود.،رحيم،رؤوفالله:قولنا

آخر.شيءإلىشيءبإضافةأي،الإضافيةبالصفاتالصفات

الغيرتحققعلىتحققهافي!متوقفةالأفعالفصفات

،مفروض-،اللهغيرأي-غير،كلكانوحيث،إليهالمضاف

المتوقفةالصفةكانتعثها،ومتأخرأالمتعاليةللذاتمعلولا

فهيعليها،زائدةالإلهية(،1الذاتعنمتأخرةالغيرأذلك)على

")1(.المتعاليةالذاتإلىمنسوبة،الفعلمقاممنمنتزعة

ووجودسبحانهاللهوجودبينمقارنتهبعدفالعقل

الإعتباربعينفيهايأخذ-،إضافيةمفاهيمينتزع،مخلوقاته

...")2(.والمبدعوالفاطر،،كالخالق-،باللهالمخلوقاتوجودتعلق

يصحالأفعالبصفاتالإلهيةالذاتتوصفأنيصحوكما

الصفاتهذهانعلى-بنقيضها،فتتصفعنهاتخلوأن

:عدةجهاتمنإليهاالنظريمكنالخ..والخالقية،كالرازقية

321.ص13جاالحكمةنهاية.ا

793.ص2.ج.الفلسفةتمليمفيالجديدالمنهج20
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فعلهواللهمنفالإيجاد:الخالقمنالإيجادجهة-ا

.والمكانالزمانوعاءفيواقعغيراللهالىمنسوبمجرد

وعاءإلىالإنتسابحيث:الخارجيالوجودجهة-2

وصفة،جهةمنالخالقبوجوديتحققالوجودوهذا،الزمان

بوجودالمتحققالزمانيالخارجيالوجودإلىالمثشمبةالرازقية

أخسنتتبعالنتيجةتكونولهذا،أخرىجهةمنالمخلوقين

إذاثمآخر.زماندونزمانفيرازقاللهأنبمعنى،المتقدمتين

فاعلإلىمنتسبةصفةهيبماالأفعالصفاتإلىنطرنا

لهافيكون،الذاتيةالصفاتإلىالحقيقةفيترجعأنهانجد

عنه*)1(.تنبعث)الإلهية(الذاتفي-أصلااللحاظبهذا
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الئانيال!ملى

+النبوه:
الغيودية:النظرئة-أولا

النبؤة.تعريف-ا

النبؤة.فيتنطريئ-2

.صورالنبوة-أ

.النبؤةمراتب-ب

تحليل.-

المدعى.نقد-

هءنبياافىعصمة-3

هلمعجزةا-4

ونقد.نخليل-

الوحيه-5

الشريعة.-6

ونقد.نخليل-

الإسلأهية:النظرئة-ثانيا

النبؤة.تعريف-ا

النبؤة.فىنطريئت-2

الاتبياء.عصمة-3

هلمعجزةا-4

الوحىء-5
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الفبؤة

اليهودية8الفطرية-أولا

النبؤة:تعريفا-

يأالفقال،العقلبواسطةيفيضاللهمنفيض!هيالنبؤة

وهذا)1(،المتخيثةالقوةعلىاوللنبىالناطقةالقؤةعلىالملاك

).وماهيتهاالنبؤةحقيقةهوالفيض

ومبلغكمخبرللنبيئاللهقبلمنمجعولمنصبهيوالنبؤة

وهو،ببعثتهلهيثبتالمنصبوهذا،خلقهالىوسفيرااللهعن

.اعتباريأمر

للنبوةيصلحالذيأننعتقدأنا:ميمونبنيموسىيقول

يصلحماكلوأن...إلهئةبمشيئةوذلكيتنبألاقدلهاالمتهيء

سيتنبأ...وتعليمهتربيتهبحسبوارتاضجبفته،بحمشا

.046ص،2جلحاوفصل/.04ص.2ج1361.لوفصلالحالرلن.رلآلة.ا
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"ا)1(ئذولاوالنطقئاتالخلقئات،فيوالكمالالتهيؤ،وقاعدئنا

:هذاوعلى

أمرفهيولهذا،للنبياللهمنمجعولإلهيمنصبفالنبؤة

الرلاضات،بواسطةإليهالوصوليفكنجعلياعتباري

تتأئىلافالنبؤة.الزوحثةوالكمالاتالعاليةانملكاتوتحصيل

اللهإن"،والخيالثة،العقليةإدراكافمبادئفيللكاملإلا

)2(..00الغايةفيالفاضلالكاملينبى

فيطبيعيتهيؤمنلهبدلا+اليهودئةالنظرئةفيوالنبي

لقوله:وذلكالطاهرةالأرحاممنمولودككونها)3(اجبفتهأصل

الزحممنتخرجأنوقئل،عرفتكالبطنفيأصؤركأن..قئل

"ا)،(.قذسئك

النبؤة:فينظريات2-

اليهود:لدىالنبؤةفينظرئاتثلاثهناك

.بالنبوةصذقمفنالجاهليةجمهوررأياكأولى:النطرية

تعالىاللهأنوهو:يعتقدونهأيضاشرلعتناعواموبعض

أنفرقولاهـلبمته،فينب!هالناسمنيشاءمنيختار

السئنكبيرجاهلأ،اوعالماعئدفمالشخصذلكيكون

ما.خيرئة...فيهيشترطونلكئفم،السنصغيراو

...الأخلا!لأفيصلاحا)أيأخلاقوصلاحئة

.093ص!2ج13211لبفصلالحائرلن.دلالة.ا

.804،ص1372،جلزافصل.م(.2.)ن

.938،ص2لب.جفصل(،ن.م3.)

.(6:)1ارمياسفر!القديمال!هد40
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فيماكمالالنبؤةأنوهو:الفلاسفةرأي:الثانيةالنظرية

منللشخصيحصللاالكمالوذلك،الإنسانطبيعة

نإللفعلالنوعقؤةفيمايخرجارتياض،بغدإلاالناس

...اخارج!اسبباومزاجيعائقذلكعنيعقلم

ولا،الجاهليتنبأأنيمكنلا:الرأيهذاوبحسب

نأ:وذلك...نبياولصبحنبيغير()الإنسانيمسي

كانتإذاوخفقئاتهنطقياتهفيالكاملالفاضلالشخص

يتنبأفإنه...وتهيأتكوناماأكملعلىالمتخئلةقوته

الطبعبحسبأي)،بالطبعلناهوالكمالإذ!ضرورة

شخصيكونأنالرأيهذابحسبيصخولاا،البشري

...يتنبأولالهاهـشهيأللنبؤةيصلح

اليهودثةا،الشرلعةأيشرلعتنا،رأيوهو:الثالثةالنظرية

وهو(التلموديميمونبنمذهبلايمذهبنا،وقاعدة

اوهوا:واحدشيءفيإلا،بعشهالفلسفيالرأي...مثل

لاقدلهاالمتهيئللنبؤة،يصلحائذيأننعتقدأنا...

كلأنالطبيعيالأمرفإن...إلهيةبمشيئةوذلكيتنبأ

وتعليمهترييتهبحسبوارتاض،جبفتهبحسبيصلحمن

ا.)قسرأمنعإنماذلكمنوالممنوع...سيتنبأ

دائمامشتغلين-،)تلامذتهم(الأنبياء،-أبناءبكونوأخبزنا

هذهعلىفستمزةكفها...كثيرةنصوصانجدلكن...بالتهيؤ

فيالفاضلللكامللكنيشاءمنينبئاللهأن:وهيالقاعدة

عندناحقه(افيذلكيمكنفلاالعواممنالجاهلأفا،الفاية
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لأئه؟...ضفدعااوحماراينبئأنكإمكانإلأ...ينتئأن...

نأ".قئل:قولهيغفطكولا...!والكمالالإرتياضمنئبلا

قذستك؟الزحممنتخرجأنوقئل،عرفتكالبطنفيأصؤرك

جبقتهأصلفىطبيعىتهيؤمنلهبدلانبيكلحالهذهلأن
000.)1(.1--

كفهم،الأنبياءدرجاتتتفاضلالكمالبحسبإنهثغ

القؤةكمال*بحسبكمالهمدرجاتتتفاضلفالكاملون

الخلقوكمال،بالجبقةائمتخئلةالقؤةوكمالبالثعقم،الناطقة

لأنواعالشوقوإزالة،البدنيةالفذاتجميعفيالفكرةبتعطيل

ا.)2(.الشديدةالجاهليةالتعطيمات

وجلعزاللهمنيفيضفيضهووماهثتهاالنبؤةفحقيقة..

القؤةعلىثغأولأ،الناطقةالقؤةعلىالفعالالعقلبواسطة

الكمالوغايةالإنسانمرئبةأعلىهيوهذهذلك،بعدالمتخئلة

القؤةكمالهيالحالةوتلك،لنوعهيوجدأنيمكناتذي

منالمتخئلةالقؤةهذهأفعالايضأعلضتوقد...المتخيلة

وأن،طبيعتهافيالتيوالمحاكاة،وتركيبهاالمحسوساتحفظ

وتعطلهاالحواسسكونعنديكونإنماوأشرفهافعلهاأعظم

هوالتهيؤبحسبمافيضعليهايفيضوحينئذأفعالها،عن

وإنما،النبؤةسبببعينهوهو،الصادقةالمتاماتفيالسبب

تعالىاخبزنافقد...بالنوعلاوالأقلبالأكثر)عليها(يختلف

2.ج32(،البفصلالحائرلن.دلالة.ا

136.2.جالوفصل.م(.2.)ن
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ا).الرؤيااوالحلمفيتأتيأتها(واوماهئتهاالنبؤةبحقيقة

الفعلكمالمنالمتخثلةللقؤةيحصتل"أنبالرؤيا:والمراد

ابتداؤهاثذيالأمرهـلكون،الخارجمنكأنهالشيءترىحتى

القسمانوهذان،الخارجالإحكامطرلقعلىجاءهاكأنهمنها

فياوبمرأىأعني،سيبينكماكفهاالنبؤةمراتبفيهما

)1(."الحلم

:صورالنبوةا-

الوح!ا:لنزول)تبعأصورأربععلىالنبؤة+

منألهاكانالخطاب..أنالنبييصزحأن:الاولىالصورة

الشيءلهيتمثلأي،مرأىفياوحلمفيالملك

الواقعفيتحدثإليهاينطروكأنهيدركهابامتثالات

ا.الخيالمرتبةفيتحدثالحقيقةفيوهي

يصزحولافقطلهالمفكخطابيذكرأن:الثانيةالصورة

غلإ:قدماعلىإتكالأمرأىفياوخلمفيكانذلكأن

له،أتعزف)فبالزفلاالوجهينأحدعلىإلأوحيئلاأن

(.أخاطبهالحلموفي

للهالقولين!سببلأصاذمفكيذكرلاأن:الثالثةالصورة

مرأىفيالكلامذلكأتاهبأنهيصتزحلكنه،لهقالأنه

حفم.فياو

.2ج1361،لوفصلالحاسلن.دلالة.ا
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واكفمهاللهأنمطلقاقولاالئبييقولأدن:الرابعةالصئورة

بذكرلاتصرلحغيرمن،كذاقالاوإصنعاوإفعللهقال

نبوةلاأنوتأصثل:علمقدماعلىإتكالأحلمبذكرولاملك

ملك.يديوعلىمرأىفياوحلمفيإلآيأتوحيولا

...نبيوقائلهنبؤةفهوالأربعالصورمنيجيءمافكل

فيملكيدعلىفإنهمطلقاللهمنسوبأكلامأتجدوحيثما

1(.)سائرالأنبياء000

النبؤة:مراتبب-

مرتبة،عشرةإحدىعلىاليهودئةالنطرئةفيالنبؤة

منقريبونهمبمنمختصوبعضهابالأنبياء،مختصنبعضها

وتسامحا.تساهلأأنبياءعليهميطلقولذاالأنبياءدرجة

فيوردالأنبياءلدرجاتتارلخيآخرتصنيفوهناك

لبحثنا.موردليسبارهييا)3(إبراهامتصنيفات

التالي:الشكلعلىهيوالمراتب

ئطلقائذينالصالحينمرتبةهيوالثانيهتالاولىا-المرتبة

بلالحقيقةفيأنبياةليسواوهمتسامحاأنبياءعليهم

شاول:ومنهمالفعليةدونالقؤةمرحلةفيأنبياء

بنوعيسى3(،وسليمان3(،وداود(،)طالوت

روحاوالزبروحبواسطةفلهمونفهؤلاءمريلإ(.

.2ج1411،مافصلالحاسلنادلالة.ا

.163ص.اليهوديلفكرا20

http://kotob.has.it



58الب!دسالطا"علمإسس

الحقيقة.نحوعلىالوحيعليهميتنزلولا،القدس

والسادسة،،والخامسة،والرابعة،الثالثةالمرتبة2-

علىالنبيعلىالوحيفيهايتنزلمراتبوهي:والسابعة

وايكفمهمنالخلمفيالنبييرىحيث،الحقيقةنحو

ئكفقه.اثذيهواللهأنيعلماوماكلاقايسمع

:عشرةوالحادية،والعاشرة،والتاسعة،الثامنةالمرتبة3-

أثناءأمثالايريهأدأفإفاللنبيالمنكفيهايتمثلالتىهي

وإفا،النبييراهأقدونالنبيالملكيكفمأنوافاالئمثل،

ويعرفهيراهاو،يعرفهولافيراهالنبيالملكئكئمأن

تمثلأ.

منإبتداءالأنبياءعلىيتنزلائذيهوالحقيقيوالوحيئ

ذلكمنيستثنى،عشرةالحاديةالمرتبةوحئىالثالئةالمرتبة

لقولهم:3(موسىالنبي

نبيكلأن-،(ميمونلإبنيزاللا)والكلام،-:!وقاعذتنا

ائذيل!(موسىسيدناالأمفكبواسطةالخطابيسمعإنما

المرءيكفمكما...اخاطبة(فمإلى:)فمافيهقيل

)1()).000صاحبه

أنهاكما،تقذمهمندنبؤةمباينةل!(موسىالنبيفنبؤة

منفيهالكتاببتنولذلك+،عنهتأخرفنكللنبؤةفباينة

بالإشتهارآياتيعملأبدأنبييقوملاأنهأيضأالإخبارجهة

منيقومولا...ل!(موسىصتعكماوالمخالفالمؤالفأمام

.2ج)145،مهفصلالحاسلن.دلالة.ا
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وجدماشيءوهذا...كأعمالهيعفلمنولا،كإدراكهئذرلث

لغيرءيكونلاأنهالصادقإخبارهتقذموقد،قبلهلنبي

)1())....+ذلك

التصمعنىعنذهلالحائرلن+دلالةكاتبأنيبدو:تعليق

فيبعدمنيقمولم"وهو:موسىالنبيمسألةفيالوارد

جميعفيلوجهوجهأالزبعرفهاثذيكموسىنبيإسرائيل

مصرأرضفيليمئنعهاالزبأرسلهالتيوالخوارقالآيات

مخافةوكلقوئةيدكلوفي،أرضهوكلرجالهوجميعبفرعون

كلهاا)2(.إسرائيلعيونعلىموسىصنعهاعظيمة

فيالنيييأتأنإفافالوحيالنظرتة:هذهعلىويناء

،-العاقلةالقؤةبواسطةيدركهتمثلاللنبييتمثلاوالحلم

هـاماالخلو-،مانعةنحوعلىالمتخئلةالقؤةعلىتفيضومنها

.مباشرةالنبياللهيكلمأن

النبؤةتؤتىأنمنمانعلاأنه:اليهوديةالنطريةوترى

أختالنبئةمريمأخذتثغ!:فيكمانبيةتكونبحيثلإمرأة

بالذفوراءهاكفهنالئساءوخرجتيدها،فيالذفهارون

)3(.والزقص...+

لفيدروتوزوجةنبيةوهيدئورة،+وكانتثان:نصوفي

+)3(....الزمانذلكفياسرائيلبنيقضاءمتوئية

I6دلالةJI.1)فصلثرين T O.02ج

.(؟.:43)تثسفر.(م.ق)3

.(51:03)لخروجاصمفر.لقديمالمهدا30

.(1:4)القضاةسفر1(م.ن).4
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78الي!ودس4ال!لاعلمأسدلى

وعكبور،وإحيقام،،الكاهنحلقيافذهب+:تالثنصوفي

)1(.000امرأةالنبيةخفدةإلىوعساياوشافان،

إمساكاوالتراجعيستطيعلافإنهبالنبؤةشخصبعثوإذا

الفغال،العقلمنعليهيفيضاثذيالفيضأيالزائد،القدر

اوذي-ولوئفبللماومنهقبلسواءالئاسدعوةمنلهبذفلا

.قتلواأنإلىالناسدعواأنبياءوجدناأناحتىجسئمهفي

يسئكنواولايقزوايتركهمولايحزكهمالإلهيالفيضوذلك

الأنبياءبعضحاولوقد)2(.الشدائدلقواولوبوجه

منوأذىإهانةمنلحقهملماالئاستدعوةعنالإمساك

يدعوهمولانبؤتةيكتمأن"البعضوأراد،والعصاةالكافرلن

!أيعلىبناءهذا)))ذلكيستطعفلمرفضوهأئذيالحقإلى

قدمخرقةكنابىقلبيفي)وكان...(وأضرابهميمونبن

ذلد(علىأقوىولم،إمساكهفجهدنيعطامي،فيخبست

!....(()3(

وثتايتنباقدبل،باتصالعمرهطواليتنبالا"والنبي

...اوقاتاالنبؤةوتفارقه

عمرهفيواحدةمزةإلاالعاليةالمرتبة...يناللاريماكذلك

انقطاءنبوتهةحينإلىدونهامرتبةفيبقيورنجمائسلبفا،ثغ

إفاموتهمقبلسائرالنبييقمنالنبؤةإرتفاعمنبذلالاته

.(22)لملوكاسفر(.م.)ن.ا

2.ج)137،لزفصلالحائرلن،دلالة.3

.(م.ن)3.
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)1()).-...كبيرةاويسيرةبفذة

نبؤتهمتعطلتالاتبياءنخدفلذلك..."اخر:نصوفي

لاالنبؤةأن:قولهمعلفتوقدونحوها،الغضباوالحزنعند

أباناوأنا))(،الكسلوعند،الغضبوعند،الحزنعندتتزل

المتخئلةثؤتهلإشتغال.حزنهأيامطوالوحيياتهلميعقوب

ياتهكانماعلىوحيياتهل!اموسىسيدناوأن،يوسفبفقد

...المنحراءجيلفنيأنإلىالجواسيسنوبةبعدمنقبلمن

عنهمارتفعتلغمامذةتنباواالاتبياءبعضتجد...كذلك

السببهووهذاطرأ،لعارضي.م!تمزاذلكيكنولمالنبؤة

واكسل..بلاالجلاءزمنفيالنبوةإرتفاعفيالقريبالذاتي

+)2())....خزن

فأرسل...ا.:القديمالعهدفيجاءماالإتجاههذاهـلدعم

الأنبياءجماعةرسلهفرأى.داودعلىيقبضونرسئلاشاول

الربروجفحل،عليهمرئيساواقفوصموئيليتنبأونوهم

رسلأفأرسلشاولخبرفالح،أيضاهمفتنبأواشاولزسلعلى

عليهفحلالزامة...إلىبنفسههوفذهبايضا،فتنبأواآخرلن

أشاول:يقولونولذلكهـلتتبا...يسيرفجعلاللهروخأيضأ

)3())."الأنبياءمنأيضأ

.33،ص.3ج451(1،مهفصلالحاثرلن.دلالة.ا

ص،3ج1361.فصل(،م.ن).2

.(24-91:02)الاولصموفيلص!فرالقدبم،العهد30
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98الد!ودبه!الطا"علمأسس

تحليل:

الدعاويعلىميمونبناوردهاالتيالنصوصتحتوي

التالية:

.بعدهمنالإطلاقعلىموسىكالنبييرسللمأنها-

لم3(موسىالنبيبهاجاءالتيوالخوارقالآياتأن2-

.الإطلاقعلىأحدمنهابأعظميأت

مئفنبعثفقدأيضاالتساءيشملالنبؤةمقامأن3-

.نبتات

يتنبأقدبلمئصلبشكلغمرهطواليتنبألاالنبيأن4-

الغضباوكالحزنمالعارضأوقاتأتالنبؤةوتفارقهوقتا

غيرذلك.اوالكسلاو

إقاموتهمقبلالأنبياءكلعنالنبؤةارتفاعمنلابذ5-

.كبيرةاويسيرةبفذة

ئستلبفقدالنبيإليهاوصلإذاالنبؤةمنالعاليةالمزتبة1-

تسلب.لاوقدلاحقوقتفيعنه

المذعى:نقد

علىإسرائيلبنيفي3(كموسىنبييأتلم:قولهأماا-

النبيقبلمايستفرقأئذيالإستغراقيالعمومنحو

الفرضئةتعميمولكنحقافهذا1()بعدهوماموسى

امرفهذاومكانزمانفئفيالأممجميعلتشئمل

.302صااليهودىلفكرا10
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وردنفسهالتوراةونص!التاريخولحقيقةللواقعمخالف

سواهمدونإسرائيلبنيبحدودومحذدبقيودامقيدا

).الأمممن

وبن)1(!داوودبنكإبراهاماليهودالحاخاماتعقمهفما

.غيرتاموغيرهماميمون

ل!(موسىالثبيبهاجاءالتيوالخوارقالآياتكونأفا2-

وتكفمرجالهوجميعبفرعونمصرأرضفيصئنعتأإنما

الكريم،القرانيؤتدهمضافهذاوالعاثمالخاصعنها

بقئةفيل!(موسىالنبيبعديقمدمأنهيعنيلاودكن

فهذا،والعائمالخاصنعنهاتكلمبمعاجزأتىمنالأمم

3(،عيسىالئبيلدىالواضحاتأوضحمنالأمر

المرسلينعذةوتمامالنبيينخاتم)ص(محمدوالتبي

قاطية،الأنبياءمعاجزوكيفاكفامعاجزهفاقتائذي

عذةوأكثر،وقومهفرعونمنشأناأعظمفممنورآها

فغجزةبهاأعنيهذايومناإلىإسرائيلبنيمنوعددأ

تتحدىتزاللاالتيالخالدةائمفجزةالكريمالقرآن

وحثى)ص(محمدالنبيعصرفئذالأجيالطبقات

أنفسهم.اليهودحتىيشملوالتحذيهذا،يومنا

ل!(موسىكالنبييقمدم:*كلامهيبدأالنصأنفالملاحظ

إستقراءنتيجةبفثابةالعبارةوهذه،...إسرائيلبنيفي

.163ص!اليهوديلفكرا10

http://kotob.has.it



!االطاهـالل!ود!،علمأسس

مروروبعدإه3موسىالئبيبمدالأحداثمنطولللتارلخ

تفيدالعبارةأنبحيث3(موسىالتبيبعدالأنبياءمنالكثير

على3(موسىكالنبي)سرائيلبنيفييفملم:التاليالخكم

الإشتراعتثنيةسفرمنليسالئصهذاأنيعنيمفا،الإطلاق

أسفارضفنسيناءطورفيموسىالنبيعلىانزلأاتذي

خارجمنعليهوعارضةغرلبةعبارةهيبلالأصليةالتوراة

).نصوصه

بعثوأتهللئساءالنبؤةمقامبشموليتعفقفيماوأفا3-

والنثية2(،حلدهطوالنئيةا(،دبؤرهطكالنتيةنبئاتمئهن

الكريمالقرآنفإنوموس!لم!()3(هارونالنبيأختمريم

رجال!الأقبلكمنأرسلنا-وما:قائلأالمدعيهذايكذب

-)1(.القرىاهلمنإليهمنوحي

نوحيرجالاإلأقبلكمنأرسلنا!وما:أخرىآيةوفي

.(")الذكرأهلفسئلواإليهم

بفذةاويسيرةبمدةموتهقبلعنهالثبينبؤةإرتفاعإن4-

بسبباومتقطعةفتراتفيعنهإرتفاعهااوطويلة

منلهثبوتهابعدذلكغيراووالفضبالحزنعوارض

الداليةالكمالاتأدأ:والسئببالمستهجنةالغردبةالأمور

.(4:4)ةلقضااسفرالقديمالعهدا10

.(22:14)الثانيالملوكسفر(،م.ن).2

.(51:02)الخروجسفر(.م.ن)3.

.(12)آية،يوسفسورةالكرلم.القرآن40

.(31)آيةالأنبياء،وصورة/(16)آية،النحلسورة(.م.ن).ه
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كاملفياصبحتقدالشئخصلهذاتحصتلتاقتي

علىاللهسثةتخرولم،النبيبغثذلكعنوأنبأفعليتها

يسمعولم،وأوليائهأنبيائهعنالفعليةالصئفاتسلب

مندليلوجودعدمعنفضلأ،الأولينسئةفيبهذا

بقئحلستقلالعقلإنبل4ذلكعلىيدؤالنقلاوالعقل

عنالعاليةواتمقكاتالكمالثةالمئفاتمنتحفقماسلب

الأفعالصدورإمكانوبعد،بالفعلصيرورتهابعدالثبي

لاواللهالئبي،ذاتعنالشارعلدىبهاالمرغوبالحمشة

فضلاالمطلقالكماللأنه!الأفعالمنالمستقبحيفعل

البشرلة.لهدايةالمنصوبينورسلهأوليائهتوهينعن

قدضعفاهناكأنفيعنيالئبي،عنالثبوةإرتفاعوأما

بسببزتما،لديهالمتحمثلةالنفسيةملكاتهفيحصل

فيضعفلحصولربمااوبالسئوءالأقارةالئفستسوللات

الملكاتتلكتئحصذ+بحيمثالملكاتلهذهالمحصئلةالزلاضات

وهذه)1(،المثثاقةبالزلاضاتالحاصلةالعاليةالمراتبعن

لكونه؟لهحصولهااوالئبيفيإثباتهاإلىسبيللامماالأمور

بأرواحمحروسا،الفعليةبالئبوةكاملأ،بالعصمةاللهمنمؤئدا

لهدايةومجعولأ،الريانيةبالتوفيقاتممدوداعلوئة،قذسية

كمالاتهتنقدجفكيففيها،العاليةالكمالاتوإحداثالبشرئة

)؟(.ائمختذىالئموذجوهو

مطبمةقم،12ط).الكفايةتوضيحفيالدرايةمنتهىالمرؤج.الجزائريجمفرمحمد.ا

0671ص(.2111،1جالأمير،
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الوحيينبئصفاتيكمالهيحقيقتهافيالنبوةإن

هناككانوالن،الكمالهذاشذةعنالنبيعلىائمفاض

.الكمالاتهذهفيواخرنبيبينتفاضل

:النبوةبماهيةيتعلقفيماوأما

الوحىهىوحقيقتهاالنبؤةماهيةأنأاليهودثةالنطرتةترى

،+،-

الوحيترددالنظريةهذهوتلاحظالصفاتي،الكمالوليس

الوحيإنقطاعأنتعتقدبحيثمتقطعةفتراتفيالنبيعلى

لأن!توقفهااوالنبوةتقطعيعنىفتقفعهفتراتفيترذذهاو

برأيهم.تتوقفقدوحقيقتهاالنبؤةماهتة

النبؤةحقيقةأنإعلم*الصدد:هذافيميمونابنيقول

العقلبواسطةوجلعزاللهمنيفيضفيضهووماهثتها

ذلكبعدالمتخثلةالقؤةعلىثغأولا،الناطقةالقؤةعلىالفعال

....)1(-

...الفعالالعقلفيضحقيقةإذ...*:آخريقولنصيىوفي

!)3(....النبؤةمعنىحقيقةهو

اليهوديةالنظرلةفيواضحخلملالأمرحقيقةفيوهذا

التبيوصفاتالنبؤةوبينالشرلفةوعلومهالوحيمسألةبين

الصددهذافيالإسلاميةالنظرلةيراجعالذيلأن؟-الذاتية

التلموديينمنالقولوهذا-،صفاتيكمالهيالنبؤةأنيجد

111لوفصلالحائرلن.alYa.ا VI004ص.2ج.

.046،ص1382.جالح(!فصلن.م2.)
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يأتولذابينهما،فرقولاالوحيهيالنبؤةأن:القولبمثابة

وحقيقتهاماهيتهاحيثمنالنبؤةكانتإذا:التاليالإشكال

المعارفنقلفيالفعالالعقليتوش!فلماذا،الوحيهي

)؟(.ذاتهويينبينهالإلهيةوالعلوم

طالمااللهمنمباشرةالعلومجميعهمالاتبياءيتلقىلالماذا

يقوللماذا؟()فاردةوحقيقةواحدةماهيةالفعالوالعقلانفم

الكريم:القرآنفيسبحانهالله

واحجابوراءمناووحياإلااللهيكئمهأنلبشركانةوما

حكيبمأ)1(.عليئإنهيشاءمابإذنهفيوحيرسولائرسل

كمابينهما،التغايريقتضيونبوةفغالعقلإلىالتقسيمإن

النبي.إلىبهالموحىالمعلومجنسفيالإلتقاءيقتضي

علىودليللها،لازمالنبؤة،علىعارضالوحي:عليهوبناء

بحسبفعلئتهاأقصىفيللنبيالنفسيةالمقكاتصيرورة

فيالئبيعلىالوحيترددفإذاالنبيهذلكوقابليةاستعداد

النبؤةأنذلكيعنيفلاعنهاحتبساومتقطعةفترات

علىالوحيترذدأن:والسببائمترذدهوالوحيبل،فتقفعة

لأن؟النزوللأسبابإتباعهوإنمامتقفعةفتراتفيالئبي

العفيةنحوعلىأسبابهافينزلتإنماوالإشاراتالآيات

علىعافةوأحكامقضايافناكثغوالمؤثر،والأثر،والمعلولئة

فتراتفينزولهاالإلهيةالقدرةشاءتالحقيقيةالقضيةنحو

51(.)آية.الشورىسورة،الكرلمالقرآن10
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بالتدرلجالمفسدةولرفع؟ذلكفيالمصئفحةلوجودةمتقطعة

إثغفيهماقلوالميسرالخمرعنيسالونك+:مسألةفيكما

وذلك،+)1(...نفعهمامناكبرواثمهماللناسومنافعكبير

إذاحتىالخمرمن.المكثفنفسفيالتنفيرداعيبايجاد

النهائيالحكمجاءالخمرمنالنفورالمكئفنفساعتادت

والائصابوالميسرالخمرإتماآمنواانذينيايها+:التالي

.تفلحونلعفكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرنجسواكأزلام

فيوالبغضاءالعداوةبينكميوقعأنالشيطانيريدإنما

أنتمفهلالصلاةوعنذكراللهعنوالميسرويصذكمالخمر

البشريالطبعئمقتضىموافقاجاءالأمروهذا.ا)2()؟(.منتهون

الأمرأولمنالوحيجاءلوإذبالتدريجالأموريتقئلاتذي

،بعبادهخبيراللهولكنمنهالنفوسلنفرتوالقطعبالبث

لهم.الأصلحهوماويفعل

هيوالكسلوالغضبالحزنعوارضبأن:قولهوأفا5-

مستنكرتأمرفهذا،النبينبوةبهاتتعطلالتيالأمورمن

حتىالتبينبوةفييقذحمفالي!ستالأمورهذهلأن

والسبب:عنهبهاالنبؤةتزتفع

العارضةالمئفاتمنالخ...والغضب،الحزنأنأ

الصئفاتبهاترتفعأنئمكنولاالزوالالسرلعة

الراسخة.النفسية

.(35)أية.البقؤصورة.الكريمالقرآن10

.(19-09)آيةالمالدة،صورةم(..)ن2.
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لأمريكونلاانفعالهاوحزنهاوالنبيغضبأن-ب-

متعفقدنيوياوأخرويلأمرإلالايكونبلدنيوي

واحزنهاوفغضبه:وعليه،الدينيالتسقبشؤون

النبي،نبؤةئعززأمروهذالله،هيإنماانفعالاته

الحزنعوارضتكونفكيفكذلكالأمركانوإذا

النظرلةتقولكماالهاومعفلةللنبؤةرافعةاوالفضب

؟(.اليهوديم

اتذيالخلطمعرفةأمكنسبقماائضحإذا:النتيجة

إرتفاعالممكنغيرمنوأنه،اليهوديةالنظرئةفيهوقعت

هيالنبؤةلأن؟موتهقبلاوالعوارضبواسطةالتبينبؤة

ملكاتهأصبحتمنخصوصفيخارجيةحقيقة

بالفعل.وصفاته

نفسفيقائمةصفةأنهاوماهيتهاالنبؤةفحقيقة

إليه.بالوحيالتحققمرئبةإلىتصلحيثالثبي،

المرتبة...يناللاربماكذلك-:ميمونابنقولوأفا6-

بقيوربمايسلبها،ثمعمرهفيواحدةمزةإلاالعالية

."...نبوتهانقطاعحينالىدونهامرتبةفي

بعضواحدةولمزةيمتلدقدالئبيبأنمشعرالقولفهذا

الملكاتتلكامتلكأنهاومراتبهاأسمىفيالثفسيةالصئفات

اهعنهزالتئمالعالية

نأ:"والسببالتلموديونهؤلاءذهبحيثليسالأمرولكن

عقلي،وجودفله،وجودهمراتبحسبواقعئةدرجاتللوحي
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ونفسهالنبيذهنمصنوعمنهاأفيوليس،وحسي،وخيالي

النبيأنيعنيفلاماواقعثةدرجةفيالوحيترذدفإذا.+)1(..

الأخرىللمراتبسلبهناكأناواخرىمراتبإلىيرقىلن

نأالواقعةتقتضيفقد،النزوللأسباباتباعاترددهناكبل

للدرجةفخالفةواقعيةدرجةفيالآيةاوالإشارةتأتيه

لوجوداومقسدةلدفعإفا،ماأثرألتؤلرالا"خرى.الواقعئة

فضلأهذا،التبليغدرجاتفيالتغايرهذاتقتضيمصئلحة

هيوإنماالقاطعبالدليلالمذعيمدعىإثباتإمكانعدمعن

شيئا.الحقمنيفنيلاوالظنظنيةإستحسانيةمسألةمجرد

حزنه،أيامطوالوحييأتهلميعقوبأباناإن!ا:قولهوأئا

لم3(موسىسيدناوأن.يوسفبفقدالمتخئلةقؤتهلإشتفال

الجواسيسنوبةبعدمنقبلمنيأتهكانماعلىوحييأته

فيجاءمائياقضالقولفهذاالصحراء*:جيلفنيأنآإلى

القيادةعلىتمزدوااتذينالجواسيسنوبةبعدنفسهالتوراة

لموسى:الزبوقال"يفنا)2(:بنوكالبيشوعباستثناءالنبوئة

ب!)؟(يؤمنلامتىوالى)؟(الشعبهذابييستهينمتىإلى

*....(()3(

متىإلى:قائلاوهارونموسىالزبوكفم+اخزنصيوفي

كل7"كل

تذمرسمعتفلقد)؟(...عليالمتذمرةالشرلرةالجماعةهذه

.241ص!(2ج.لإسلاميةاارلدا.بيروت.ا)ط.الإلهيات،سبحانيجمفر.ا

.(+41:6)لمدداسفر،لقديمالمهدا20

.(27-41:26)(،1:11،)لعدداسضر(!م.ن).3
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نوبةبعدذلكوكان11)1()000،1عليتذمروهالذيإسرائيلبني

لإستطلاعفلسطينإلىأرسلواائذينوالإستطارعالجواسيس

إليها.الطرلق

كانماعلىموسىالنبيعلىوحينزلفقد:عليهويناء

.ميمونبنادعىكماوليسقبلمنيأته

ارتفعتئغمامرةتنبأواالأنبياءبعضتجد...ا.:قولهوأما

هووهذا...طرألعارضبىفستمرأذلكيكنولمالنبؤة.عنهم

..."االجلاءزمانفيالنبؤةإرتفاعفيالقريبالذاتيالسبب

حزقيالأنتؤكدالتيالانبياءاسفارفيجاءمايناقضفهذا

كانا،.مق534(-6)60ودانيال،.مق572(-هدابوزيما)2بن

أجليمنمعبابلإلىأخلواوقدإسرائيلبنيأنبياءمننبيين

بالصلاةأتكفمكنتبينما+:التاليالنصوردحيثاليهودمن

سرلعاطارقدالبدءفيالرفلافيرأيتةائذيجبرائيلإذا

يافقالمعيوتكفموأتىا!لساء،تقدمةوقتفيووافاني

بدءعئد...فتفهملا"علمكالآنخرجتإنيئ11:دانيال

رجللأتكبهاةلإخبركأناوأتيت،كلمةخرجتةتضرعاتد،

)2(1.ا"الرؤيا...وافهم،الكلمةفتبين،اللهعلىعزلز

.(27-41:26)القديمالعهدا10

.نبوةمادة.المقدسالكتابوقاموس(،+9:21)دانيالسفرم(1.)ن.2
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نبياء:3YI-عصنمه

علىالأنبياءعصمةعدمعلىمبنيةاليهودئةالنظرثةإن

نظرثةفيكما،-الذنوبمنوالصغائرللكبائرارتكابهمتجولز

.والحشوئة-الأشاعرة

فيتاخرقدموسىأنالشئعبورأى+النصتىفيجاء

له:وقالواهارونعلىالشثعبفاجتمعالجبلمنالنزول

:هارونلهمفقال..أمامناتسيرآلهةلنافاصنعقم

وبناتكمنسائكمآذانفيالتيالذهبحلقاتانزعوا

عجلاوصتعهاقالبفيوصئهافأخذها...بهاوآتوني

أصعدئكافتيإسرائيلياآلهتكهذه:فقالوا،مسبوكا

أماممذبحابنىذلكهارونراىفلفامصر،أرضمن

)1(1).-...للربعيدغدا:قائلاونادىالعجل

خطىءالأولابوك...الزبقالهكذا+تان:نصيوفي

)2()1.*...عصونيووسطاؤك

سرلرهعنقامداودأنالمساءعندوكانلالث:نصيوفي

امرأةالممئطحعنفرأى،الملكبيتسطحعلىوتصثئى

عنوسألداودفأرسل،جداجميلةالمرأةوكانتتستحغ،

الحثي،اووياامراةأليعامبنتبتشابعإنهالهفقيلالمرأة

إليهفأتتوأخذها،رسلأداودفأرسل

.هـ(ا:TY)الخروجصفر.القديمالعهد10

.(43:27)اشمياسفر(،م.ن).2
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فضاجعها...+)1()).

...كثيرةغرلبةنساءسئليمانالملك*وأحبأ:رابعنصيوفي

فأزاغتسزلة،مائةوثلاثزوجةمائةسبعلهوكان

آلهةعشتاروتسليمانوتبع...قلبهنساؤة

الصيدونيئن...!)3().

بالقؤةأنبياءفممنأناليهودتةالنظرلةترى:عليهويناء

).الفواحشارتكابفيسواءهمبالفعلأنبياءهمومن

:المعجزة4-

منتتأففلعفةمعلولاليهوديةالنظرئةفيالثبيصدق)ن

جزاء:أعذة

.المعجزةوجودا-

لعدملهاةأمينايكونوأناليهودثةالعقيدةإلىيدعأن2-

أتىفلو)3(،السماوتةالشرائعمنبفيرهااعترافهم

اليهوديةللعقيدةأمينأيكنولمخارقةاوبمعجزةالنبي

كاذب)4(.نبيفهو

ولمالزببإسمنبيتكفمفإن*بها:المتتطالأمورتحقق3-

بهيتكفملمالكلامفذلكيخدثولمكلامهيتم

)5(....الزب

.(،11:2)الثانيصموئيلسفر.القديمال!هد10

(.+I:؟1)الاولاالملوكسغرم(،.)ن.2

2.ج1913،لطفصلالحائرلن.دلالة3.

16(.:)18)13(،الإشتراعتمميةصفر،،القديمالمهد40

.(18:23)(،م.ن).ه
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بين)1(متفاوتةمراتبذاتاليهودئةالنظرلةفيوالمفجزة

واعلىالنبيئ،درجةبتفاوتتتفاوتفهيالأنبياءطبقات

إلىواستمرارثةوهيقنةقؤةواكثزهاالمعجزاتهذهطبقات

3(.موسىالئبيمعجزاتهيبرأيهمالقيامةيوم

عدىنبيكلدمفجزاتالعمومعدى"مباينةلما(فمعجزاته

بهااخبر...الأنبياءفعلتهاالتيالمعجزاتجميعفإن،العموم

فيهالكتاببئنولذلك.موسىسيدناإلأ...الئاسمنآحاد

آياتيعملأبدانبييقوملاأنهأيضأالإخبارجقةعلى

ل!(موسىصنعكماعديهوالمخالفدهالمؤالفأمامبالإشتهار

الزبعزفهائذيكموسىنبيبعدمنيقوم)ولم:قولهوهو

الزبأرشلهالتيوالخوارقالآياتجميعوفيلوجهوجها

أرضيماكلفيرجالهوجميعبفرعونمصرأرضيىفيليصتغها

عيونعلىموسىصنعهاعظيمةفخافةوضقوئةيدكلوفي

تقذموقد،قبلهلنبيوجذماشيءوهذا...كفه(إسرائيل

)2())....*ذلدلفيرهيكونلاأنهالصادقإخباره

ونقد:تحليل

+،

الحوادثمنبهتنبأفيماالنبينبؤةتحققأما:الاول

لأنه؟كمسلميننئكرهلاممافهذا:الكفيةالمستقبلئة

ائمغجزة.افرادبعض

.2ج1351.لوفصلالحائرلن،دلالة.ا

.3بخ1351.لهفصلم(..)ن.2
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للعقيدةمخلصأيكونانيجبالنبيبأنقولهأما:الثاني

للعقيدةمخلصايكنولمبمفجزةأتىنبيفأفياليهودئة

شرلعةإلىدعىإذاوخصوصأكاذبنبيفهواليهودئة

وعندالدعوىفهذه،اليهودئةالشئريعةغيرجديدة

أنتلاحظأنهأنجدالتوراةنصوصفيالئظرتدقئق

كثرحيثاليهودبهايمرخاصثةاجتماعيةظروففناك

الدعوةجاءتولذاالمعاجز،واختلاقالنبؤةإدعاء

يعنيولاهالاجتماعيةوالبيئةوالمكانالزمانمعتتناسب

ومكانزمانلكلشاملةوعافةمطلقةالدعوةهذهأن

شرلمتنا:وقاعدة:بالقولاليهوديةالنظرلةعغمتهاكما

ثغتكنلمرأينابحمشافلذلكأبدا،غيرهايكونلاأنه

سيدناشرسةهيواحدةشرلعةغيرتكونولاشرلعة

)1(*.
محله.غيروفيخاطىءالتعميمكهذا،...سى

عداهامابنفياليهودئةللعقيدةواضحتحئزهناك:لثالث

محفدنبثناشرلعةنفيفيكماالسماوئةالشرائعمن

منبالكثيرجاء)ص(محمدالئبيأنةوالسبب)ص(

الىيدعلمولكنللنبؤهدعواهصدقعلىتدفلالمعاجز

فهوولهذا،الإسلامشرلعةالىدعابلاليهودثةالشرلعة

عيسىكالنبى،-النبوةمذعيمنالحاخاماتمنطورفي

توضئحالتوراةنصوصأنرغمبسواء-،سواءعندهم

.2ج1913،لطفصلالحائرلن،دلالة.ا
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نأآمزةلمقولاباسميفقالبنفسهإعتذنبيأي:-أن

فإن،النبيذلكفليقتلأخرىآلهةباسمتكقماويقوله

الل!؟(يقلهلمائذيالقولنعرفكيف:قلبكفيقفت

يتمولمالزبباسمالئبيتكفمافإن1(:الجواب)فجاء

الزب،بهيتكئملمالكلامفذلك،يحدثول!اكلامه

تهئها")1(.فلاالتبي،بهتكفمبنفسهللإعتداد

بلالشخصيباسمهيتكفملم)ص(محمدالتبيأنمع

دينإلىسوىيدعوولم،وتعالىسبحانهاللهعننقلاتكقم

وأقامتحفقت.وقدكئيةمستقبليةبحوادثوأخبر،الله

ا.دعواهصدقعلىائمعجزات

5-الوحي:

بحسبواقعةدرجاتلهاليهودثةالنظرئةفيالوحيا-

لهوليس،خياليومنه،عقليفمنهالبشريالذهنمراتب

فيللصوت+ولاللملكواقعيةلاالمشاءبنظرلأنه؟حسئيوجود

توجدالتيهيالنبيذهنفيالمتخيلةقوةكأنةالحسمرتبة

الخيالمنينعكسثمالمرتبةتلكفيالملكوصورةالصوت

")2(.الحمم!مرتبةالى

عزاللهمنفيضوهو4وماهيتهاالئبوة*حقيقةهو:والوحي

علىثغأولا،الناطقةالقؤةعلىالففالالعقلبواسطةوجل

.(،18:02)تثسفر،القديمال!هد10

.341ص،الإل!ات30
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الرفلا")1(.فياوالحلمفييأتاإفاأوهوائمتخئلةالقؤة

وحيولأته،ماصورةبحسب...ا.التبيياتقدوالوحي

لأنه؟الأولالوحيمرتبةدونمرتبةبحسبآخروقتفيآخر

وقتايتتبأقدبلباتصالغقرءطواليتنبألاالئبيأنكما

عاليةمرتبةبصورةماوقتايتنبأكذلكاوقاتأ،النبؤةوتفارقه

المرتبةتقكيناللاورتما.دونهامرئبةافيأآخروقتأيتنبأثغ

فيبقيورتمايسئلبها،ثمعمرهفيواحدةمزةإلاالعالية

النبؤةإرتفاعمنبذلالأنه؟نبؤتهانقطاعحينإلىدونهامرتبة

...+)2(.كبيرةاويسيرةبمذةإفاموتهمقئلالنبيئنسائرمن

الوحيمسألةعنسابقاتكلمنا؟(صحيمهذاهلولكن

نعيد.فلاالاسلاميةالنظرلةفي

الوحي:فيالقولوخلاصة

مرأىفياو،الحلمفيالنبييخاطبأقإمااتملكأنا-

لهتتمثلاومتكفما،يرىولائكفمهمنالنبيفيسئمع

فيتحدثئغالواقعفيئباشرهاكأنههـلذركهاالأحداث

الملائكة.تمئلتهالمامطابقةالواقع

ئكفمه.اللهأنالنبييرىأنوافا2-

6-الشريعة:

يلي:مااليهودئةالنظرئةفترىللشرلعة،بالنسبةأما

2.ح361(،لوفصلالحالرلن،دلالة.ا

2.ج51،(،مهفصل("م.ن).2
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ثغتكنلم...أبذاغيرهايكونلا..أنهشريعتنا:ثاعدة

سيدناشرلعةهيواحدةشرلعةغيرتكونولاشرلعة

ا")1(.موسى

علىموس!3(النبيشرلعةعدامانفي:يعنيالكلاموهذا

الكفية.السالبةنحو

ونقد:تحليل

التالي:المدعىالمسألةهذهتتضمن

مافينتفي3(موسىالنبيشريعةبقاءإستصحاب:الاول

الشرائع.منعداها

3(.موسىالنبينبؤةبقاءفعليةإستصحاب:الثاني

:النبوةمسالةأما

منالإسمصحاب،-جرلانلمكنالميالموضوعا!منفهي

الجعليةالمناصبمنباعتبارهافيها-،العمليةالاصول

شرعي،مجعولنفسهاالنبؤةلأن؟الاعتباريةوالأمور

واالشرعيالحكمموضوعاتفييجريأنافاوالإستصحاب

جرلانمنيمنعمانعيوجدولكن،الشرعيةالمجعولات

لزوموهو:الإلهيالمنصببمعنىموسىنبؤةفيالإستصحاب

وييانه:الدور،

الىإستصحابهاعلىمتوقفالشكزمنالىالنبوةبقاءإن

وحجية،حجيتهعلىمتوقفوالإستصحاب،الزمانذلك

.3ج193(1لطفصلالحائرلن.دلالة.ا
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ذلكالىالنبوةبقاءعلىمتوقفةالشكزمنفيالإستصحاب

لها.الحجيةلتجعل!الزمان

الشيءتوقففيلزمبقائها)1(،علىمتوقفالنبوةبقاء:إذا

نفسه.على

نبؤةفيالإستصحابجرلانمنيمنعآخرمانعويوجدكما

وهو:ل!(موسى

اجتهاديادليلااوعملياأصلاأكانسواءالإستصحابأن

الدليل.وهذا)2(11اعتبارهعلىشرعيدليلإلى11يحتاجفإنه

لتوففالذور.فيلزمالسابقالشئرعمنيكونأنإقاأ-

ثبوتوتوففالإستصحاب،علىالسابقالشترعثبوت

السابق.الشئرععلىالإستصحاب

نسخيعنيوهذا،اللاحقالشرعمنيكونأنوإفاب-

حتىبقائهاعدمفيالسكلقدم.السابقةالشئريعة

الإستصحاب.فيهايجرى

فيحتاجالعقلاءبناءهوالشرعيالدليليكونأنت-وإقا

إلايفيدلالكونهالمئئرع؟منإمضاءإلىالعقلاءبناء

ماامضاهالسابقالمتئحانفيالكلاما.فيقع،الظن

.(s))3(-اللاحق

العقلاءبناءلكونالدورةلزمالسابقالشئرعكانفإدن

673.ص7.ج،الدرايةمنتهى.ا

673.صم(1.)ن.2

673.ص!7.م(..)ن3.
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السابقوألشترعالسابيئ،الشئرعإمضاءعلىمتوقف

علىمتوقفوالإستصحابالإستصحابهعلىمتوقف

فيدور.وهكذاالفقلاء،بناء

مساوقوهذا،أمضاهالذيهواللاحقالسرعيكونأنواقا

اللاحقانمدعييدعيقدأنه:والسببالسابقالشئرعلنسخ

علىنطبقهأنفلناالحجيةهـلعطيهبالإستصحابيؤمنكانلما

علىاعتماداالشكزمنالىونستصحبهاالسابقةالشرلعة

له.اللاحقإمضاء

بالشرلعةإعترافأيعنياللاحقمنالحجيةأخذولكن

بالشرلعةمختصاالإستصحابهذاإجراءلكون؟اللاحقة

السابقةالشرائعفييردولمالحصر،نحوعلىالإسلامية

هوكماالإستصحابمسألةعلىبوضوحيدللفظاودليل

هوالاصولعلمانعنفضلأ.الإسلاميةالشرلعةفيالحال

السابقةالشرائعفييردولمالإسلاميةالشريعةمختصاتمن

الاصولعلمأنالمعلومومن،تاسيسهبذورعلىحتىيدلما

.هذايومناحتىالإسلاميةالحضارةانتجتهماابدعمن

الشرلعةإن:بالقولالإستصحابهذاإبطاليمكنكما

لأن.السابقةالشرلعةإستصحابتمضيأنيمكنلااللاحقة

نفسهاعلىوتشهدنفسهاتلفياللاحقةالشرلهةأنيمنيذلك

باطلأ.للاستصحابامضاؤهافيكون،باطلةبأنها

يعنياللاحقةالشرلعةعلىاعتماداالإستصحابفإجراء

وهوعدمهوجودهعنيلزمماوهذاالإستصحاب،هذابطلان
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محال.

جرلانه؟أمكنوإنللكتابيبالئسبةالإستصحابا"إنث-

بحيثأيضايجديهلاولكنالنبؤة(،بقاء)فيشاكالكونه

الإعتقادثةالأمورمنالنبؤةلأن؟تكليفهفيعليهيعؤل

إلىبالئظربهااليقينيةا1المعرفةتحصيليجبالتي

شرلعةامنعنهايلزمأومانبؤتهودلائلالنبيمعجزات

+)1(.بالمثئكفيهايكتفيولا

لعدم11؟خخةليسالموردهذافيالإستصحابإنج-

شرعأ.ولاعقلألاالإستصحاباعتبارعلىالدليل

فلأنعقلا:الإستصحاباعتبارعدمعلىالدليلوافا

ليسبقائهافيالشئكعندالمتيفنةالممتابقةالحالةعلىالبناء

المعصية.وفبحالطاعةكحسنالعقليةائمستقلأتمن

عليهاستقزتومما(العقليةالمستقلاتمنأنهسفمنا)ولو

الشئرع،بإمضاءمنوطالإستصحاباافإنالعقلاء،سيزة

الشرعمنالإمضاءكانفإنالمئئرعي،الدليلإلى...فيرجع

وثبوتهاثبوتهاعلىيتوففالسابقةالنبؤةفاستصحابالسابق

دور.وهذاالنبؤة،استصحابعلى

الإرتفاءا.الخلفلزماللاحقالشرعمنالإمضاءكانوإن

)2(.بالنسخالسابقةالنبؤة

كانإنفلأنه:المثنرعمناعتبارهعدمعلىالدليلوافا

967.ص.الدرايةمنتهى.ا

068.ص7.ج(1م.ن).2
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السابقةالنبؤةفاستصحابالسابقالمثئرعمنالإمضاء

استصحابها،علىيتوففوثبوتهاثبوتهاعلىيتوفف

دور.وهذا

لإرتفاع؟الخلفلزماللاحقالشترعمنالإمضاءكانوإدن

السابقة.النبؤة

الشئردعةأحكاممنهوالإستصحابحجئةإتح-

تصديقهيعنيبالإستصحابالكتابيوتصديقالإسلامية

المثئريعةإرتفاعذلكولازم،الإسلاميةبالمثئرلعة

علىموقوف)الإستصحاب(بحجئة"افالإذعاق،السئابقة

بإرتفاعلليقينمساوقوتصديقهاالشرلعة،أصلتصديق

السابؤ!ااالشئرعاستصحابمنفيلزم،السابقالمثئرع

*)1(.عدمه

النب!د!ص(احاديثفييتمثلآخرنقليمانعولوجدهذا،

وسعهماحياموسىكان"دو:بالقولموس!ل!(نبؤةحول

إتباعي")2(.إلأ

موسىلكمبدالوبيدهمحمدنفس*والذي)ص(:وقوله

كانولو،السبيلسواءعنلضللتموتركتمونيفاتبعتموه

لاتبعني!)3(.نبوتيوادركحيأ

0681ص7،ج،الدرايةمنتهى.ا

انتشارات.ايران.)طا،الففارياكبرعليتحقيق.الصدوقالشيخالأخبار.معاني.2

.YAYصش(.هـ.11TA.اصملامي

54.صالإرشاد،،بيروتاليكلري.احمدالرحمنعبد.الخطاببنعمرالخليفةحياةمن3.
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نا:والسببعيس!لم!(،النبيعلىينحسبعينهوالامر

دونمحمد)ص(للنبيهيوالفعلية،الخاتمةالنبوة

.سواه

الشريعة:مسالةأما

وليس3(،-موسىالنبيشرلعةبإرتفاعمتيفنالمسلمفإن

الئبيبشرلمةمثسوخةفهيبقائها-،فيوشاكابثبوتهامتيقنا

كانوما11:المرسلينعذةوتمامالنبيثنخاتبم)ص(محمد

النبيينوخاتماللهرسولولكنرجالكممنأحدابامحمد

النبيشريعةباستصحابالمسلمإلزاميمكنا.فكيف000.)1(،

)3()؟(.ا.بنسخهاالقاطعوهو3(موسى

النبؤةباستصحابالتصمئكالكتابيبلليس:وعليه

الأحكاممنبأقلليستالنبيمعرفةإنحيثالمجعولة،

الفحصبعدإلأاستصحابهايجوزلاالتيالفرعيةالعملية

لإستصحابوجهفلا.والمقئدوائمخصئص،،الناسخعنواليأس

ومنورودهااوعدماخرىشريعةورودعنالفحصقبلالنبؤة

هيخاتمهشريعةبوجودلأذعنتفخصلوالكتابيأنالمعلوم

الإسلامية.الشثردعة

.(01)آية.الأحزاب،الكريمالقران10

967.ص7،ج،الدرايةمنتهى.2
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الإسلامية4النطرية-نياثا

النبؤة:تعريفا-

للنبياللهقبلمنمجعولومنصب،بالنفسقائمةصفة

يثبتالمنصبوهذا،خلقهإلىوسفيرااللهعنومبفغكفخير

.اعتباريأمروهو،وسفارتهببعثتهللنبي

وعالمالمعقولعالمبينالمشتركالحدفي+جالسفالنبي

الخلقمعوتارة،لهبالحمثالحقمعتارة)وهو(...المحسوس

آخذ:للطرفينجامعفالنبي*)1(.لهموالشئفقةعليهمبالرحمة

لهم،وهادياومعلما،لعبادهمعطيا،لدنهمنمتسفماو"اللهمن

بينواسطةللطرفينناظماولجيب،هـلسألهـلجاب،فيسئأل

هيوالنبؤة.+)2(...جانبإلىول!انأ،جانبمنسفعأ،العالمين

إدراكاتهمبادئجهةا.منالكمالحذالبالغالإنسانمرتبة

اتفقفمن...التعقلوقؤة،التخيلوقؤة،الإحساسقؤة:الثلاثة

...رئبةقلهالثلاثأ)القوىهذهكمالفيالجمعيةمرتبةفيه

ومؤثدأ،إليهيوحىاللهمنرسولافيكون،الخلقرلاسة

...+)3(.الأعداءعلىمنصورأ،بالمعجزات

والنفسية،،العقلئةالأنوار-مخمعفهو:جوهرالنبؤةوأما

التامةاللهوكلماتالإلهئةالأسماءمظاهرومخمع...والحسئة

.)4("...

355.356،ص.الر!وبيةالشواهدمقدمة.ا

356.صم(،.3"ن

.41Tصم(..3)ن

1،3.ص(.م.ن).4
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النبؤة:فينظريات2-

نفسانية،،كمالثةصفة:هيالنبوة:الاولىالنظرية

ء،
الأنفس،فيالتصرفعلىللإستيلاءموجبةتكولنية،

وهذه،الإلهيةالعافةالرلاسةبمنصبوالفوز،والآفاق

المعارفتلقيتستلزمالنضم!كمالمنالعاليةالمرئبة

ينثؤهأفالله...بشرتوسطبلاالأعلىالمبدأمنالإلهية

ئرلد(.بما

اثفسكماللمرتبةلازمةتكولني.أمر:المعنىبهذاوالنبؤة

الكون؟المرتبةهذهعنالنبينفسانحطاطيمكنولاالنب!ا،

العوالمفيالمطمئتةنفسهببقاءباقيةالقدسية(ملكاته

.والنشئات

قابلةوغيرالنبيبنفسقائمةصفةالمعنىبهذافالنبؤة

من-،النفسكمالبمعنى-،النبؤةكونأبسبباللإرتفاع،

...عنهانفكاكهايستحيلومفا،النبيشخصوجودلوازم
ء،

التخلقدرجةلاالشهوديةوالمعرفةالكمالتحققدرجةاألكونها

تلقيتوجباكماليةمرتبةهيافالنبوة.زوالهايمكنحتى

يشاءلمنيحبوهتعال!دامنهتفضلاوهذا،تعالىمنهالوحي

الذاتلوازممنوهيتعال!داقدزتهتحت)فالنبؤة،خلقهمن

)النب!الوجوداللازمةالعوارضومن،وكيفها،وكفها،النبوية

")1(.النشأةهذهفيائمقذس

667.ص7.ح!الدرايةمنتهى.ا
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بعدعنهالنبينبؤةترتفعهل:نفسهيطرحائذيوالسؤال

)؟(.اليهوديةالنظريةتدعيكمابهاتلبشأن

:وجوهثلاثفيهالنبينبؤةإرتفاعةالإجابة

ا.)1(.ائقذسةنفسهلانحطاط11نبؤتهإرتفاعا-

.بالموتنبؤتهإرتفاع2-

)2(.آخرنبي"لمجيءنبؤتهإرتفاع3-

الإنحطاطلأن.مستحيلفهوالمقذسة:نفسهانحطاطاما

والمجاهدةبالتخلقللنفسالحاصلةالملكاتفيئتصتورإنما

بل،فيهاالضئعفيخصلحيثوالإيثاروالجود،،العدالةكملكة

نأوحيثبالستوء،الأمارةالثفستسوللاتبسببتزولرتما

القوةمرتبةمنووصولهاالتحققدرجةالنبؤةلملكة

الوحي،لمقامالمستلزمةالفعليةمرئبةإلىوالإستعداد

.عادةالمستحيلالقؤةإلىوالإنقلابالعود:معناهفانحطاطها

الزاسخةالملكاتسائرزواليوجبفلا:النبيموتوأما

الآخرةمزرعةوالذنياكيفالشامخةالملكاتعنفضلا

صورةعلىتحشرالخلائقإنثمبذزالمشاهدة،والمغرفة

بهاوالتيالنفسجوهرهيالتيألاخلاقيةوملكاتهاافمالها

تناسبها)؟(.بصورالقيامةفيالنفستتصؤر

العاليةالنفوستنقلبوكيف)؟(بالموتزواللهايغقلكيف

نوعكلوحقيقةعامئةسافلةنفوسإلىبالموتالخالصة

667.ص7.ج.الدرايةمنتهى.ا

.IIAمر،!7!(،م.ن).2
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الصورةوهذه،بالفعلبههيالتيصورتهبلمادتهليمست

فيالحاصلةالنفسيةالملكاتهيوحقيقتهاوتشكلهاقوامها

الدنيا)؟(.الحياةهذه

بانتفاءتنتفيراسخةنفسيةكملكةالنبؤةفإن:وعليه

بهتشكلتالذيا!لوضوعبانتفاءسالبةتصبحأي،موضوعها

كأثرالنبؤةوأما.الاخرىالحياةدونالدنياالحياةهذهفي

لها.ناسخيأتيأنالىفتبقى

النبيعنيرتفعالوحيأنهواليهوديةالنظريةأرادتهوما

واحدةماهيةوالوحيالنبؤةأنيعتقدونلأنهم؟موتهبمجرد

فارده.وحقيقة

النبينبؤةتزولفلاأكملكانولوآخر:نبيمجيءوأما

شخصكمالزواليوجبلاشخصكمالفلادةأنلوضوجبها.

زمانأ.تعاصرالوفيمانقصهاوآخر

")1(،المعنىبهذاالنبؤةبقاءفيالشكيفقل"فلا:وعليه

الخارجثةالصثفات*منالمعنىبهذاالنبؤةكونعنفضلأ

يفكنولاالنبينفسكماللمزتبةاللازمة)2(ااالثكوشئة

الملكاتلكونالمرئبة.هذهعنالشريفةنفسهانحطاط

ولكناللهبقذرةزوائهايفكننعم.نفسهببقاءباقيةالفدسية

)3(.أوليائهعنسلبهاعلىتعالىسئتهتجرلم

966.ص7،ج.الدرايةمنتهى.\

966.ص7،ح(1م.ن).2

667.ص!7،م(".)ن3.
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منالمجدولالإلهيالمئصببالنبؤةيرادأن:الثانيةالنظرية

تعالىعنهوفبفغفخبر:!المعنىبهذافالنبىللنبيئ،اللهقبل

المخبرئةمنصبلهيثبتااوفيئعثه،خفقهإلىوسفير

تتحصئلوهي*)1(اعتباريأمرالمعن!ابهذا)والنبؤة.والسئفارة

الزلاضاتأشقبواسطةللنبوةقابلأالمخلجعلبعدللنبي

فيالمحلئصبحبواسطتهاالتيالعاليةالكمالاتوتحصيل

أنبأالهيبجعلللنبيالنبوةجعلتاذاحتىالإستعداد،غاية

حيزالىالنبولةالنفسيةالملكاتارتقاءعنالجعلهذا

المختارهوالرأيوهذا،القصوىالإلهيةوالعنايةالقدسية

كمسلمين.نعتقدهماوهولدينا،

التيالشرصكيةالأحكامبالنبوةيرادأن:الثالثةالنظرية

بقاءفيإشكالولاالإسلاميةبالشرلعةنسخهافيئشك

الإسلامية،الشرلعةعلىالسابقةالشرعثةالأحكامبعض

...شرعيأحكمأالمستصئخبلكون*استصحابها.إجراءوئمكن

لامماالسابقةالشرائعأحكامبعضنسخعدمفاستصحاب

النبؤةاعتباريثبتلااللاحقةالشئرلعةفيوثبوتهافيه،رلب

بطلانيقتضيالسئابقهالنبؤهاعتباربقاءلأن...")3(؟السابقة

اللاحقه.النبؤء

667.ص7،جاالدرايةمنتهى.ا

667.ص57ج(.م.ن).3
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3-عصنمةا!نبياء:

النبؤةقبلالكبائرمن01معصومونعقيدتنافيالأنبياء

كانماوأفا،كلهاالصئغائرمنفاعفهئيمئتخفومفا،وبعدها

النبؤةقبلمنهموقوعهفجائزفاعلهيستخفلاصغيرةمن

وليس...+)1(،حالكلعلىبعذهامئهمومفتتعتعفد،غيرعلى

الصئفائر"جؤزوااتذينالمعتزلةمنجماعةاعتقدءكماالامر

ائذينوالحشوئةالأشامجرةاعتقدهوكما)3(00.الأنبياءعلى

والكذدت،الكفرإلاالأنبياءأ)علىوالكبائرالصفائر01جوزوا

والسبب:

إديهم،الناسإنميادهو:ل!(الأنبياءبعثةمنالغرضأن

إليهمالمبعوثجؤزفلو،نواهيهمواجتتاب،أوامرهموامتثال

التيوأفعالهمونهيهمأمرهمفيوالمعصيةالأنبياءعلىالكذب

اوامرهميمتثلواولملهمهينقادوالما.)3(فيهابائباعهمأمروهم

ونواهيهم.

نأفإقامعصيةفعلفإذا،متابعتهيجب3(النبي."أن2-

مخالفهومافيقعمعصيتهفي*)4(متابعتةيجب

أفعاؤان:يعنيوهذامتاتجعتهيجبلاوإفاللشرلعة،

المسلمينمنأحدبهيقلئمماوهوحخة،ليستالنبي

قاطبة.

67.ص(،8391.الإسلاميالكتابدار.بيروت)،المقالاتاواثلالنممان.بنمحمدمحمد.ا

.323TYo"صالمراد،كشف.3

326.ص(!م.ن)3.

336.337-صم(،.)ن.4
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لعمومتالإنكارغليهوجبمعصيةفقل"اإذاالنبيان3-

منهيوهوإيذاءهيسئتلزموذلكائمئكر،عنالنهيوجوب

00000)1(.عنه

نبياء:افىبغثةفوائد

،الاحكاممنعليهيدلفيمابالنقلالعقليغتضدأن*ا-

يدللافيما)حكم(يستفادوأنوغيرها،الصانعكوخدة

...الشرائعمنعليهالعقل

الحسنة(و)،قبيحةوبعضهاحسنةالأفعالبعضات3-

يستقللاماومنهاحسئنه،بمعرفةالمقليسئتقلمامنها

يحصلالبغثةومع،القبيحةوكذاحممئنهبمعرفةالعقل

العقليستقللااللذينوالقبيحالحسنمعرفة

بمعرفتهما...

فإنهالحيواناتمنكغيرهلاخلقالإنسانيالنوعأن3-

يتم...معاشهفيكثيرةأمورإلىيحتاجبالطئعمدنيئ

بمشاركةإلا)أكثرها(فعلعنعاجزوهوبها،نظامه

البشرطبائعفيموجوداوالصئراع،جنسهأبنيومعاونة

بذفلا،الإجتماعلحكمةالمضادالتنافريخصلبحيث

الشارعمنالسنةوهواجتماعهمامزينطمجامعمن

يذعفهمنفذالها)ولجعلضوابطهاولقذريستها

النظاميتم(بحيثهـلصذقوهالبشرلهلينقاذبالمفجزة؟

327.ص.المرادكلشف.ا
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له.الممكنكمالهعلىالإنسانيالنوعحفظولستقز

،الكمالاتإدراكفيمتفاوتةالبشرأشخاصأن4-

صمئتغنفبفضهم،الفضائلواقتناء.المعارفوتحصيل

استعدادهوشذةادراكهوكمالنفسهلقؤة!معاونعن

ذلكعنعاجزوبعضئهم،العاليةبالأموراللإتصال

الكمالمراتبوتتفاوت،الحالمتوشطوبعضهم،بالكفية

الآخر!عنوبفدهاالطرفينأحدمنقريهابحسب

بحسنبالنوعاشخاصمنالناقصتكميلالنبيوفائدة

والنفصان.الزلاذةفيالمختلقةاستعداداتهم

مكفلإلىفيهوتفتقر،معلومتفاوتهاالأخلاقمراتبأن5-

الإنسانأمورتنتظمبحيثوالسياساتالأخلاقلتعليم

ومئزله.،بلدهبحمسب

وتركها،الطاعةعلىوالعقابالئوابيعرفونالأنبياءأن6-

...س)1(.اللطفللمكقففيخصل

المغجزة:4-

يد؟،علىائمفجزةظهور"منصذقهئغرفالنبؤةفذعي

منمفتادهومانفياوبمعتادليسماثبوت:بالمفجزةونعني

فيسواءوالنفيالثبوتلأن.الدعوىومطابقةالعادةخرق

:شروطمنالمنجزةفيبذولا...الإعجاز

اليها.المبعوثالأفةيقاربهاعفااومثلهاعنتفجزأنأ-

3230.335صالمراد،كشف.ا
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ء.بأمرهاوتعالىاللهقبلمنتكونأنب-

يجريما"يالعادةلأن؟التكليفزمانفيتكونأدنت-

اقياماعئدتئتقض(وقوانينسننمنالكونهذاعليه

السثاعة.

.للنبؤةالمذعيدعوىعقيبتحذثأنث-

ا!)1(.للعادةخارقةتكونأنج-

الإرهاصاتسبيلعلىممكنةفهي:النبؤةقبلالمغجزةوأفا

انشقاقمسألةفي)ص(اللهعبدبنمحمدللنبيحدثكما

الفيل،أصحابوقصتة،فارسناروانطفاء...كسرىإيوان

لهثبتمما...ذلكوغير،الشمسمنيطثلةكانائذيوالغمام

وحسئبكجذا)3(فكثيرالنبؤةبعدلهثبتماوأقا)2(،النبؤةقبل

.القرآن

علىتدلبل!ابتداءالنبؤةعلىتذللا-ذاتهابحذوالمعجزة

علىالمعجزةدئتالنبوةالذعوىتضفنتفإن،الدعوىصدق

)"(،..النبؤةثبوتذلكوشمتلزم،دعواهفيالمذعيتصديق

)ص(محمدلسيدناالخاتمةالنبؤةبهثبتتمماالأمروهذا

.هذايومناإلىالأجيالطبقاتبينالأقوالبهاوتواترت

عفةبلاالمعلولتحققاوالعفيةلقانونخرقأليستوالمعجزة

328.صافراد.كشف.ا

033.صر،م(..)ن.2

.Tryص(،م.ن)3.

033.ص("م.ن)4
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العلللأن.عفةإلىحصولهافيفستندةهيبلإتفاقيوبشكل

المفةتكتشفل!افإذا-،ماديةغيرومنهاالماذية،-منهاطولية

لماخرىعفةإلىتستندلاأنهايعنيفلاللمغجزةالماذية

معلولةائمغجزة:اخرىوبعبارة،الناسيكتشفهااويشاهدها

اطارعنخارجةتكونقدماذيةغيرعقةإلىحصولهافي

فيوالمؤثر،اخرىسننإطارتحتوتندرجالعاديةالسنن

الزسالةئمقتضياتوفقأالنبينفسوقوةإرادةهوحصولها

السماوثة.

فيالنبؤةمدعيصدقه+معرفةيمكنأخرىطرقوهناك

وهي:دعواه

اللاحق.نبؤةالسابقالنبيتصديق-أ

المدعي،حالاتمنوالشواهدالقرائنجمع-ب

،دعواهبصدقالدلمتفيدبحيث،ومنهجه،وتلامذته

+)1(.هذاعصرنافيالطرقأحسنمنالطرلقوهذا

5-الوحي:

فيفيكون)3(،"الطرقمنبطرلقبخفاءإعلام..هو:

وفيالوحيبمبدأتلئسمنخصوصفيحقيقةبعضها

وادعاء.مجازابعضها

.16صا.لإلهياتا10

..111ص،(م.ن).2
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:ءلمجازوالإدعااوأما

بانأخبارهاتحذث...يومئذ":للجماداتالوحيفيكما

لها*)1(.اوحىريك

اتخذيأقالنحلإلىربكواوحى*ةالحيواناتفيوكما

)2(.00011الجبالمن

...س)3(.أرضعيهأنموسىأئمإلىواوحينا..:الإنسانفيوكما

نأإليهمفاوحىالمحرابمنقومهعلى."فخرج:وقوله

)4(.ا"سبحوا...

شياطيننبىلكلجعلناوكذلك*:الشياط!قفيوكما

القولزخرفبعضإلىبعضهميوحيالإنممرءوالجن

.(غرورا".)

الحقيقة:وأفا

)6(."بلتيومنبهلأنذركمالقزانهذاإفيواوحيا.فيفكما

عنوجردالوحياطلقا"فكنما:المعنىهذاهوبالوحيوالمراد

الله!بلمناكأنبياءإلىئلقىمامنهيرادافإتهاالقرينة

الحقيقه.نحوعلى)7(*تعالى

.(5-4)آية.الزلزلةسورة.الكرلمالقرآن.

.(In)أيةالنص!اء.سورة(.م.ن).

.(7)آية!القصصسورة(1م.ن).

.(11)آيةمر3.صورةم(1.)ن.

.(121)آية.الأنعامسورة(،م.ن).

.(91)آيةالأنمام.صورةم(..)ن.

.021صاالإل!ات.
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خاصنإدراك(هو)الأنبياءبهيختصنائذيالوحيوا.

والحسثة،،والخيالية،)العقليةالإدراكاتسائرعنفتمئز

!الوجدانولا،العقلولا،الحممننتاجليسفإنه،(والوجدانية

اللهيوجده،حقيقتهنغرفلاخاصنشعورهووإنماالغريزةولا

المشتركالفكريالشئعوريفايرشعوروهوالأنبياء،فيسبحانه

ولا،إدراكهفيالتبيمعةيخفطلا،عاقةالإنسانأفرادبين

يوحيائذيأنفيرلبيعترضهولاشك،يختلجهولا،يشتبه

وانظرإعمالإلىيحتاجأنغيرمن،سبحانه(الله)هوإليه

لكانذلكمنشيءإلىافتقرولو،خخةإقامةاودليلالتماس

غيرمنالغيبمنتلقيالاالنطرئةالقؤةطريقعناكتسابا

تماليمهميسندونكفهمفالأنبياء...الفكرئةالقوةتوسيط

إلالهمصئدرلاالذيالإدراكمنالثوعهذاإلىوتنبؤاتهم

00)1(.000الكونوخالقالغيبعالم

وجودفله،وجودهمراتبحسبواقعئةدرجاتوللوحي

الثبيذهنمصنوعمنهاأيوليسوحسي،وخيالي،عقلي

00010)2(.ونفسه

دواعيعنالنفسأعرضتإذا*المتألهينأقد(:صدريقول

والغضب،بالشئهوة،والإشتغال،الهوىوظلماتالطبيعة

عالموتلقاءشطرالحقبوجههاوونتوالخيال،والحس

،الملكوتسزلهاولاح،القصوىبالسعادةاتصنتالملكوت

.121صاالإلهيات10

.341ص(.م.ن).2
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الكبرىاللهآياتعجائبورأت،اللاهوتقدسعليهاوانعكس

إلىتاثيرهافيتعذى،الله...منالإلهيةالمعارفوتلفت...

للحواسفتتمثل...شاهدهماصورةاالهاوتتمثلقواها،

شخصاببصؤفيرى...والبصرالسمعسيمالاالظاهرة

كلامابسمعهوشممعوالصئباحة،الحسنغايةفيمحسوسا

الملكهوفالشخص،والفصاحةالجودةغايهفيمنطوما

اللهكلامهووالكلام،الإلهيللوحيالحامل،اللهبإذنالنازل

لاخياليةصورةمجزدليس...المتمثلالافروهتا...تعالى

)1(.والتخئل...*الذهنخا!مفيلهاوجود

.36-35مى(.7ج،المرليالتراثإحياءدارا)بيروت،المتماليةالحكمة.الشيرازيالدينصدر.ا
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+البعث:

الميودية.النظرية:أولأ

.الوجود-أ

ءاعوتب-

الثفسهت-

.المعادث-

.والعمابالثوابج-

التناسخ.-

الإسلاهية:النظريةثانيا:

الوجود.أ-

النفس.ب-

.الموتت-

التناسخ.ث-

المعادهبم
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البعث

)؟(.والجزاءبالبعثاليهودييؤمنهل

منعليهيقرتبلمانظرأ؟بالمعالجةجديررئيسيسؤال

صميدوعلىوالإجتماعيالفرديالصتعيدينعلىسلوكتةنتائج

الفردمنكليسعىالتيالغايةلتحقيقائمتبعةالوسيلة

الله:علىالتوكلبعدفأقول،لبلوغهاوالجماعة

وأخذالتارلخ،فجرمنذالإنسانذهنالاخرةالحياةشفلت

مأمحدثفيهنعيشائذيالعالمهذاهل:بالغبقلقيتساءل

يضمحليموتائذيالإنسانوهل؟()زائلامباق؟()قديم

عالمفيحيايبقىأمالمثئخصيةصورتهوزوالماذتهبفساد

وهل؟()لاأماخرىمرةلبغثهقابليةهناكهل؟()المجردات

للحياةبعثطذا؟()أخرىلحياةامالحياةلهذهالبعث

يكوقأمالدنياالحياةفيكماوارادةفعلذويكونهلاكأخرى
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الحياةفيابتداءمنهصدرائذيعملهوحدودبقيودمقيدا

فيالعملبهذااستمراراعليهمحكومايكونبحيثالدنيا،

؟(.)الاخرة

فكرةعنالسماويةالأديانكماالفلسفيةالنظرلاتأجابت

والأنبياء،الفلاسفةبواسطةعنهاالمتفزعةوالتسائلاتالبعث

،الإنسانهذاحركةإليهتنتهياتذيالمنتهىبتحديدوذلك

النهاية،هذهومقتضياتلتتلائموأفعالهسلوكئاتهيوجهبحيث

العقةلدىمحبوبخيركلمنهـلدنوشر،كلعنفيبتعد

البعث.يومالعاقبةسوءمنبسلوكياتهفينجو-،الله،-الفاعلة

ماذةهلالعصور:اقدممئذالمطروحالتساؤلفي:فمثلا

الحركهودائمةمحدتةأنهاأمالقدممنذموجودةالعالم

)؟(.اكأبدإلىكذكباثيةوهيالفعليةإلىالقؤةمنوالخروج

هذامصيرفماانتهتواذا؟()نهايةالعالمهتالحركةهل

.؟()الإنسان

اليهودية(الفطرية4أولا

:أ-الوجود

سيدناشرلعةاعتقدمنكلرأي:ميمونابنيقول

العدمبعدأوجدهالله...اللهغيرموجودكلن..01موسى

شيءولاموجوداكانوحدهتعالىاللهوانالمطفق،المحض

ماعلىالموجوداتهذهكلأوجدثم...فلكولاملك،لا،سواه
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")1(....شيءمنلاومشيئتهبإرادتهعليههي

أدنولديياأسائك":التاليالنضالقديمالعهدفيجاء

اللهأنفاعلمفيهاماكلرأيتو)ذا،والأرضالسماءإل!أنظر

!)3(....كذللثهوالئشرجنسوأنالعذم،منصنمهما

اللهاوجدهبجئقتهالعالمأن+ودعوانا:ميمونابنيقول

بعد..."حادثفهو...")3(،تراهكماكملأنالىوكؤنهعدمبعد

فإن،أخرىولبستتصورهخلقتانما...وماد!ته...يكنلمأن

حال...طبيعتهغيرواستقرارهوفراغهحدوثهبعدطبيعته

طبيعتهغير،الفعلإلىالقؤةمنالخروجفيوأخذ؟تكؤنه

هذافكائنات...*أ"(،الفملالىللخروجيتحركأنقبلأيضأ

كونهافيالإشتراك"بمدصورتها،بخمسبتتنوعالمالم

.(..")5.أجسامأ

جهةمنالفساديلخقها"وانما،فاسدةكائيةالأجساموكل

هيبلفساديلحقهافلا...الصئورةجفةمنأئا...ماذتها

يلحقو)نما،باقيةدائمةكهاالنوعنةالصنورةأنترىألا،باقية

للماذة،لمقارتتها...المثنخصنةاالصنورة1للصنورةالفساد

.القدممقارنةمنتنفكلاأبدأأنهاوحقيقتهاالماذةوطبيمة

دائمأأخرىوتلبسصورةتخلعبلصورةفيهاتثبتلافلذللث

.403ص12ج)13(1يجفصلالحالرش.دلالة.ا

.(728:).الثانيالمكابيينسنراالقديمالمهد20

.931ص1171يزفصلالحائرلن.دلالة3.

.(م.ن).4

232.صوالمشرون.الخسالمقدماتمنالأولىالمقدمة(،م.ن).ه
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وهي،أخرىوتحصيل...للصورة...الخلعحركةفيتزالولا...

علىبناةهذا)1(*الا"خرى-الصتورةحصولبعذبمينهاالحال

الحكمةنطرلةعلىبناءولكنالمشاء،نظرئةميمونبنتبني

.فاسدةالنطرلةفهذهالمتعالية

)بسبب(هوإنفانقصاووفسادتعفقكلأنبان:فقد!

.+)3(الماذة

فإنالأبد،إلىاستمرار؟وعدمالعالمهذافسادوأقا-

فقد...أبقاهشاءوانأفسدهشاءإناللهبإرادةمتعفقالأمر

...تعالىكدوامههـئديمهالابدينلأبديئقيهانيجوز

...ضرورةالعالمفساديلزملاأنيوجبالئظر:وبالجملة

ظاهيرمنجاءماوكل،تأبيدهفيجاعتكثيرةنصوصاإنبل

)"(11..+.قثلأنهجدأبينفيهفالأمزسيفسدأنهمنهيبدو

تتاقضأزمةئعانياليهوديةالنطرلةإنيبد!و:تعليق

يبدوحيمث؟النطرلةهذهمضمارفيوالنقلالعقلبينواضح!ة

مادتهوفسادالعالمبأبدئةالإعتقادبينواضحأالتناقض

بنطرلةالإيمانولعلالفعلثة،إلىالقوةمنالخروجالدائفة

وراءهوالمافغليرثوااليهوديقودسوفالذيالمخئصالمسيح

.TATص2،جا.81حفصلالحائرش.دلالة.ا

الحكمةممرسةبنطراماالم!ثائية.واللبسالخلعنطرمةعلىمبنيةالنطرلةهذه:ملاحظة+

لكون؟اللبسبمداللبسنحوعلىبالمادةلتلبسالصور.بإنفاسدهالنطر!ةفهذ.المتمالية

واقما.والصيلانبالإتصالمتحدة.متماقبةالصور

.(م.ن).3

127.356.صاكزفصل(.من.)3.
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)؟(.الإعتقادهذا

أسلافهعنموروثأيبدوميمونبنعندالإتجاههذاأنكما

وغيرهم.،صديقبنهـلوسفالفيومي)2(،كسعديةالحاخامات

النفسنظرنجة:وهيأخرىنظرلةالنظرلةهذهعنهـلتفرع

الب!نمرية.

واضمحلالالإنسانبموتالبشريةالنفستفسدهل

؟(،)واين؟(،الجسد)فسادبعدتبقىامالشنخصيةصورته

فيالتلموديةالعقيدةنستعرضالسؤالهذاعلىللإجابة

ثانيا.النفسثمأولأ،الموتمسألة

:ب!الموت

حي،كلحقفيالصورة"عدئمفهو)3(،-وشرعدح!وهو"

الإنسانومنها")4(الموجوداتسائرمنيفسدماكلوكذلك

مائتا.،ناطقحي،طبيعتهبحسبهواثذي

يلي:ماالموضوعاهالتحولالقديمالعهدفىورد
لم-ء

الثوبمثليبلىجسدكل
،*لم،
...تموتموتاأنالبدءمنذفالسنة

كثيفةشجرهأوراقأنفكما

تنبتوتاره،تسقطتارة

.174ص،ليهوديالفكرا10

.131صى(،م.ن).2

t+ص1(،)0يفصلالحالرشهدلالة3. i.

t?ص1(.)0يفصل(،م.ن).4 t.
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والذمالفحمأجيالكذلك

)!(.يولدوبعضهم،يموتبعفئهيم

أحدبموتتشمتلا

)3(.جميعأنموتأنناواذكر

الموتقضاءتخشىلا

نجغددوالذين،قئلكاثذينواذكر

الربقضاهاثذيالقضاءهوهذا

جسندذيكلعلى

")3()؟(...العليئمزضاةهوماترفضفلماذا

يمود+)4(الارضفإلىالارضمنهوماكل-

.الموتذائقةنفسكل:عليهويناء

ت!التفس:

لئئالعامةالحيوانئةالنفسإسمفهي،مشترك.إسغ

وهي...الذمإسمأيضاوهيحية،نفسفيهمماحساس

اسم...وهيالإنسانصورةأعنيالناطقةالئفسإسمأيضا

.(..."الموتبعدالإنسانمنالباقيالشيء

الحياةفيضفيلهامكملةللاجسام،أولكمال+:والئفس

IA)سراخبنيشومسضرالقدي!.المهد10 - IVOL.)

.(87:)(.م.ن).2

.(،-41:3)(.م.ن)3.

.(04:11)(.م.ت).4

49.-39صا.411مافصلالحاثرمن.دلالة.ه
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فقؤمةفهيعليها،وغيرهاوالخركةالحسمينوتوابعها

منيلزئمولاووجودها،ماهيتهادونكمالاتهافيللاجسام

الئاطقة.الئفسانقسام+)1(الجسمإنقسام

الحياةفيالجسمتكميلفيالمجردةالنفسبالنفسويراد+

.(2.)ووجوده()الجسمماهتةدون

فتصيرجاهلةتكونأنمثلتفئراتلهايكون":والتفس

يرء*كلكلء.

فيالتصرفمنمستفادةكليةتصوراتفيهاوتحدث،عالمة

مثلالثفسيةالكيفئاتوكذلك،والمحسوساتالمتخئلات

.)3("وغيرهاوالفضتبهوافحزن،والفرح،والعشق،المثئوق

إفاالجسموراءصورة"وهي،الجسملخزكةفاعلةوالثفس

الحيواناتفيكماللمادةمقارنةاو،الإنسانفيكمامجزدة

بعذالإنسانميئالباقي!والشيء(،الذات)خفيةوهي)"(،!))(

")6(.الموت

أسلافهسيرةعلىالإعتقادهذافييجريميمونوابن

.وغيرهالفيوميكسعدية

وأمثاله:بارهيياابراهامالحاخاميمئلهآخراتجاهوهناك

تدخلفإنهاوخلقاعقلااكقملتاذاالنفسأنيمتقدونحيث

.035صعشر.الحاديةالمقدمةالحائرلن،دلالة.ا

025.صعثمر،الحاديةالمقذمة(!م.ن).2

.216ص!السابمةالمقدمة(!م.ن)3.

258.صعشر،الابمةالمقدمة(.م.ن).إ

.اكاص.لمهوديالفكرا50

.Ito-49ص411(.مافصلالحانرش.دلالة6.
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فإنهاخلقأالمدنسةعقلاالمكتملةالنفسوأما،المعقولعالم

ولكنهاأخلاقاالنقيةالنفسوأما.الماديالعالمفيتهيم

المعرفة،لتكتمسب؟أخرىأجسادإلىتتناسخفإنهاعقلأخاطئة

معتهلكفإنهافضيلةولاعقلأتمتلكلاالتىالنفسوأما

)؟(1).الجسد

ث!المعاد:

الجسد،بمو!لضمحللاالملمودلهالثظريهفىالئفسإن

إبرهييارأيدونوأمثالهميمونبنرأيعلىبناءهذا-

بعدأخرىمرةللحياةاللهوسيبعثها،باقيةهيبل-،وأتباعه

جبلائذيالعالمخالق+فإنجسدهاةإلىهـئعيدهاالموت

برحقتهإليكمسيعيدشيءكلأصلهووائذيالبشريالجنس

سبيلفيبأنفسكمالآنتستهينونلأنكم!والحياةالروح

")2(.شرائع!

جشهموتقيمموتاكستحي

الترابسكانياوهللوااستيقظوا

النورندىنداكفإن

-)3(.الأشباحالأرضوستلذ

بنبرأيروحانيجسمانيمعادالمعاديكون:عليهوبناء

.16.صالحانرلن.رلالة.ا

.(-7:).الثانيالمكلابينسفرالقميم.العهد30

.(9؟:36)اشميا.سفر(.م.ن)3.
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وأتباعه.ميمون

بالمعاديقولومنميموقبنهاجمآخراتجاهوهناك

المعادفكرةورفضعنيفا،هجوماالروحانيالجسماني

للنفسروحانيمدادالممادأنواعتقد،الروحانيالجسماني

تعودثغومنالعلولة،الروحانيةالعوالمإلىعودتهاخلالمن

حياةلتحياالمخفصةالمسيحمعالماذيالمالمفيالطهورإلى

هائمةالمادةعالمفيفتبقىالخاطئةالنفوسوأما،الفضيلة

بنيوسفمذهبوهذا،السماهـلةوالأجرامالأفلاكبين

معيختلفإتجاهوهو)؟(الحاخاماتمنتبعهومنصديق

التفاصيل.بعضفيبرهيياابراهامإتجاه

:والعقابالثؤابج-

للحصولهياليهوديةالنظرلةفيوالبمثالقيامةفكرةإن

الذنيا.حياتهفيالإنساناقترفهاالتيالأعمالجزاءعلى

اخوتتاصئرولقد+يلي:ماالقديمالعهدنصوصفيورد

عهدسبيلفيوسقطوا،تزوللالحياةسعيأةساعةألبمعلى

تستوجبهائذيالعقاباللهبقضاءبكفسيحلأنتوأما،الله

)2(...."بكبرلائك

علىالإنسانلكافىءحمى...دلانالزبفإنثان:نصوفى

)3(....+نياتهمخممتبعلىبأعمالهمالئشئرولجازي.أفعالهخسب

.ا-174ص-.اليهوبالنكر10

.(736:)الثانيالمكابيينسفر.الضيمالمي30

.(3533:)صراخبنيشد3سضر(.م.ن)3.
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لك.يتوفرماوبحسبعندكبماتصذق":ثالثنصوفي

قليلافابذل!ليللككانوالن،كثيرافابذليكثيرنككانإن

يومالىحسنأكنزالكتدخرفإنئطتتصدقأنتخفلاولكن

الىتصيرالئفستدعولاالموتمنتئقذالصئدقةلأنالمؤز؟

،
)1(....*الظلمة

")2(.أفعالهعلىالإنسانيكافىءحتى*:رابعنصوفي

كسعديةالتقليديةالحاخاميةفكرفيالإتجاههذاهـلظهر

البعثبأنيعتقدونائذينوغيرهمميمونوبن،الفيومي

)3(.ل!حانيجسماني

هيالبعثفكرةفإنالسابقةالنصوصعلىبناءتمليق:

1(.الأعمال)علىوالعقابالثوابلأجل

فيالراقدينمبنوكثير":التوراةقولالنتيجةهذهويويد

للعاروبعضهم،الأبديةللحياةبعضئفميستيقظونالترابأرض

-)5(.الأبديوالرذل

عدالةمناككاناذاالاتتأئىلاوالعقابالثوابوفكرة

أفعاله)7(.علىفجنروغير)6(الإرادةحزالإنسانوكانالهية

.(01-1:9)طوبياسمفر،القديمالمهد.

(3522:)سراخبنيشو2سفر(.م.ن).

.23.صالمهودي.النكر.

.131-111ص(5م.ن).

.(21:2)دانيالسمرهالقديملمهدا.

111ص.يالمؤالنكر. 01 i.Y

للنشرالثقاطةدار)الضاهؤةالاسراثطهلأ.النبوةتارلخاحمد.حصنخليفةمحمدد..

.ATص5(55891لتوفلعوا
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:والعقابالثوابإنثم

اليهوديةالفقهتةبالأحكاميتعفقمامنه:دنيويإقاا-

)؟(.والقصاص،والجناياتبالمقوبات،المتعفقة

أفعالمجفلعلىالحسابوهو:أخرويعقابوإنا2-

يثابأدنفإفا،الدنيولةحياتهفياقترفهاالتيالإنسان

الجحيم.مثوىإلىيهيطأنواقابالنعيم

فيالتقليديةالحاخاميةلدىالغالبهوالإتجاهوهذا

أفعالعنللحرلةصفةأيينفوناتذينالمجترةمقابل

بفكرالإتجاههذاتأثريبدوالصددهذاوفي)3(،الإنسان

بعضلدىخصوصأالوضوحغايةفيالمسلمينفيالمجئرة

المجبرةمذهبلطهورالمعاصرةأوالمتأخرةاليهوديةالإتجاهات

الإسلامية.للحقبةالاولالصدرلدىالمسلمينبين

البعث،بروحانيةيعتقدالحاخاماتبينثالثاتجاهوهناك

المواليمإلىالروجبعودةيكونالثوابأنالإتجاههذايرىحيث

منهموهؤلاء،العوالمتلكمعوالتآمهاالعلولةالنورانية

حياةليحيواالمخفص؟المسيحمعالدنياالحياةإلىسيعود

تهيماوأرواحهمفتتتاسخالخاطئونوأفا،يعتقدونكماأبدئة

وأتباعه.صديقبنيوسفمذهبفيكما)3(المادةعالمفي

وقوعبامتناعيؤمنالحاخاماتبينرابعإتجاءهناككما

3.ج)1011،141!فصلالحائرلن،دلالة.ا

.اكاص،ليهوديالفكرا20

64.ص.الإسلاميالتفكيرفيالإ!يالجانب30
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1(.الآخرهطفيالجسديةوالعقوبةالجزاء

التناسخ:ح-

تتناسخ:اليهوديةالأرواحبأناليهوديةالفرقبعضتؤمن

ماتفإذاآخر،جسماوتشغلروحهتخزجاليهوديموت"فبعد

الحديثينسلهأجساموتشغلروحهتخرجمثلأالجدودأحد

أرواحهمفإن...دينهمعنيرتذونائذيناليهودأفا...الولادة

إلىتذهبثمالنباتاتاوالحيواناتفيموتهمبعدتدخل

فيوتذخلثانيأتعودئم...أليمأعذاباوتعذبالجحيم

اليهودغيراوهم،-الوثنيينثمالحيواناتفيثم،الجمادات

بعداليهودجسدإلىترجعثم-،(العمومنحوعلى

تطهرها+)3(.

لأنهباليهود.رحمةاللهفعلهإنمابزعمهمالتناسخوهذا

)3(.الأبدتةالحياةفينصيبيهوديلكليكونأنأرادسئبحانه

رفضاالتناسخمذهبترفضالفرقبعض.وهناك

شديدأ)4(.

بينسائداكانالعقائديةالأفكارفيالتناقضهذا:تعليق

بنعيسىالمسيحظهورقبلمامرحلةفياليهوديةالفرق

وضوجوعدمالعقائديةالأفكاربعضضبابثةبسببل!(،مريم

.1YTص،اليهرديلفكرا10

6891(.،بيروت2.)ط.نصراللهحنايوسفد.تر.التلموداقواعدفيالمرصودالكنز20

.06x،اليهوديالفكر30

.1611IVYص(.من.).4
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والعقابوالثوابالجسمانيوالممادالبعثفكرةفمثلأ،معالمها

الشريعةظهورقبلالمعالمواضيحةغيرأفكاركانتالأخروي

جهة،منهذانادراإلاالتوراةنصوصتذكرهاولم،المسيحية

العقابالفتقداليهوديةالذهنثةفإنأخرىجهةومن

فاعتقدللمذنبالفاعلةالعقةقبلمنوالمباشرالسريعالدنيوي

ولذا،النهائيالعقابهوالعقابمنالثوعهذاأناليهودبعض

البعثفكرة-،اضمحلالهاقبل-الصدوقئة،الفرقةأنكرت

منوكثيروالخلودهوالثار،،والجئة،والحساب،الاخرىوالحياة

يتمإنماالإنسانجزاءأنواعتبزتاليهوديةالدينئةالعقائد

الأزماتسوىلصاحبهينتجلاءالسيئفالعقل،الحياةهذهفي

)1(.والبركةالخيرينتجالصالحالعملبينماوالعقوبة

الفكرعلىهيمنالصدوقيالفكرأن:ذكرهوالجدير

الفرقةظهورقبلجدأطوللةلفتراتالمسيحقبلمااليهودي

الفرقةظفرتالصدوقئةالفرقةفقابلوفي.الفرلسية

الآخر،والعالم،للأمواتوالقيامة،بالبعثآمنتالتيالفرلسية

.إلخ...والخلود،والعقابوالثواب

قبلوالفرنسيينالصدوقيينبينالتتاقضهذاثمرةفكانت

بيندمولاعقائدياصراعال!(مريمبنعيسىالمسيحظهور

السئلطةقبلمنالفرسميةبالفرقةالفتكإلىانتهىالفرقتين

هذةمؤازرةنتيجة-،الكهنةالملوك،-الحاكمةاليهودية

.023ص(.7991االمصرلةالنهضلأمكلتبة.القاهرة،12)ط،اليهودية.شلبياحمد.د.ا
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للصدوقيين.السلطة

فيوالمحلئة،والإقليمية،الدولئةوالمتغيراتالظروفولكن

فيالمسيحيالدينظهورإلىبالإضافة،وجوارهافلسطين

التياليهودئةالدوللةوزوالقديما،الأوسطالشرقمنطقة

اليهودعودةبعدل!(،-المسيحميلادقبلفدسطينفيقامت

أذت-،قرونقبلالفارسيالملكارتحششتامنبوعدإليها

الفرقةوزوالالفرلسيين،بروزإلىمجتمعةالعواملهذه

القيامة،فكرةفعادت،الثانيالهيكلزوالمعالصدوقية

أخرىمرةالتوفجالىوالعقابوالثوابوالجزاء،،والبعث

والضئغطالقهرظروفعلىفعلكرذةجديدباسلوب

الحكمسلطةتحتقاطبةاليهودئعانيهكاناتذيالإجتماعي

صعيدين:علىكانالأفكارلهذهالبروزوهذا،الروماني

إلىوسيعودونسينشرونالأمواتمنالصالحينأن-ا

ائذيا(المخفممااليهوديالمسيحلنصرة؟الدنياالحياة

)2(.الزمانآخريأتي

أجسادهاإلىارواحهاولرذ،الأمواتسيبعثالخالقأن2-

.الأبديوالخلودللحسابوئقيمها

سعديامعذلكبعدبقؤةليظهرالإتجاههذاإستمز

ووجد،الإسلاميةالعصورفيوأضرابهمميمونوبنالفيومي

لإيضاحقولاومؤسسأونصيرامؤلدأالإسلاميةالأفكارفي

.174ا-كاص.اليهوديالفكر10

.Itص.الإسلاميالفكرفيالإلهيالجانب20
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والحياةالبعث،0مسألةحولالتلموديةالفرلسيةالمقائدمجمل

الخ.000لخلودواوالنار،،والجنة،لحسابوا،الاخرة

إئانالقزائينالحاخاماتمعبرزاخرإتجاههناك3-

تنتقلوخلقاعقلاالكاملينان:ومفادهالإسلاميالعصر

فيبروحانيتهالتتتغم.النورانيةالروحانيةالعوالمالىارواحهم

المخفصالمسيحمعالدنياالىيعودونوهؤلاء،العوالمتلك

عقلأالكاملةغيرالأرواحوأما)؟(،أبديةحياةليحيوا.كذلك

وأما،التناسخعبرلتتكامل.الماديالعالمفيفتبقىخلقااو

ولعلالجسد،بموتفتضمحلوعقلاخلقأالكاملةغيرالأرواح

وأتباعه،صديقبنيوسفأتجاهمعيتقاطعالإتجاههذا

.الممتقداتبعضفيوأتباعهبارهيياإبراهامواتجاه

الإسلامية8النطرية8ثانيا

التساؤلاتعنإجابتهافيالإسلاميةالنظرثةتعتبر

بعدماالإنسانومصير،العالمونهايةالوجود،حولالمطروحة

أوضحمنإلخ...والعقابوالثواب،والحساب،والبعث،الموت

السماهـلةالأديانمنودقةتفصيلاوأوسعهاالنظرثات

البحثموضوع:يليمابتوضيحنبدأذلكولمعرفة،السابقة

ومسائله.

موجود...هوبما11الوجود:البحثموضوعا-

التالية:الوجوديةالحقائقإثبات:البحثمسائل2-

.174-61،173.صاليهوديالفكرا30
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وقد،-كواسمائهوحدانيته،اسمهجلالباريوجود(-أ

عنها-.الكلاممز

والذاراالسماهـئةوالكتب،كالرسل:اللهب(-أفعال

تقذموقد-الئفس،عننشؤهاوكيفئةالاخرة

.-والثانيالأولالفصلفيبعضهاعنالحديث

،والكثرة:كالوحدةللوجودالخاصثةالعوارضإثباتت(

...خروالثالئقذم،والمعلولالعفة،والفعلالقؤة

.-بعضهاعنالكلامتقذموقدإلخ،-

الفاعل،:للموجوداتالأربعةالقصوىالمبادىث(-إثبات

1(.)والصورة،والمادة،والغاية

:لوجودأ-ا

سواهماوكلالحق،الواحد،الواجب+الوجودهو:الله

+)2(.باطل

للأشياءالمبدعالئاموالجاعلالوجود،صرففالله

بلبهومرتبطمتعفق،وجودهفيلهمعلولسواهوما()الممكنات

الحقيقةفستقلشيءوليسوالتعليقالريطعينذاتهفيهو

بذاتهعفةتمالىفهوعنه،الهولةمستغنيولا،تعالىعنه

له.بذاتهامعلولةوالأشياءوالممكنات

عفتهلهوثةمباينةهولةبالحقيقةليس*والمعلول

.14صالرلوبية.الضواهدمقدمة.ا

.94ص(.م.ن)3.
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الهويةشيء.فنفصلإلىيشيرأنللعقلوليس،لهالمفيضةا.)1(

فيمستقفتانهوئتانهناكيكونحتىموجدههويةعن

المشاء.فعلكماالممكنمقابلفيواجبأي،العقلئةالإشارة

الىمضافاكونهسوىمتأصئلةلهحقيقةلا...فالمعلولا.

بهامتعفقاكونهغيرالعفةعنفنفردالهمدنىولا،بنفسهعفته

)2(....+لهاوتابعأولاحقا

كانسواءالإمكانيالوجودوعقةالاولالمبدأ".هوفالله

عليهيقعماوكل)"(.!...عقليغيراوعقليا،مجردااوماديا

متصلة.متعذدةمراتبعلىواقع،للهمعلولفهوالوجودإسم

،العقولعالمظلالمثالوعالم،المثالعالمظلالمادةفعالم

فيواحدفالوجود.الإلهيةالحضرةاسماءظلالعقولوعالم

راجعاعتباريامزمراتبهبينالفصلأنعلىكثير،أفعين

فيالمحضةالبساطةبينفماالوجود،فيوالضئعفالشتدةإلى

مراتبالمادةعالموهيولىالإلهيةللذاتالفصوىالغاية

ولاآنينفيقرارلهيتصؤرلااثذيالمادةعالمأخسئهاعطيمة

جوهرهفيفتحزك*المادةعالمأيفهو،(،)4زمنينفيبقاء

عافةبحركةفتحزك+وهو(،)"أعراضهذلكفيوشبعه

وانسانية.وحيوانثة،،نباتيةجوهرئةخاصئةوأخرى

.05ص.الرلوبيةالشواهدمقدمة.ا

.(م.ن).2

.204ص2.ج،الحكمةنهاية3.

85.ص3991(.الصفوةدار.بيروت.!!ا.الآياتاصرار.الشيرازيالدينصدر.إ

793.ص12ج،الحكمةنهاية.ه
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مجئدهاوتقفالعافةالحركةهذهإليهاتنتهيالتيوالغاية

،حادثا.بكفهالماذيفالعالمولذاا)1(،للمتحزكاالئامالتجزدهي

عنيخلوالاذاتهفيلأنه؟لهبقاءولا،الزمانيبالعدممسبوق

تدرلخي،الهوتةحادثفهوالحدوثعنيخلوالاوما،الحدوث

العدموللحقهالفساد،تحتواقع01)2(،..."الكونمتغئر،الذات

.)3(0011.والإنقراض

الخاصئةالجوهرئةالحركةعندهاتقفالتيالغايةأنكما

ئمكنبل،التامالتجردهيوالإنسانية،والحيوانية،النباتئة

مط7ء

العاقلذاتهوالتجردهذامنوبالذاتأولأالمقصودإنالقول

السثفربهذاتستكملالتيالبشرئةالنفسبهأعني،وجوهره

محض.عقلاتصبحأنإلىكمالها

الئفس:ب-

)4(،"فعلابهامتعفقذاتا،الماذةعنفجزد"جوهرهي

الماذيبالجسمتعلقلهامجزد،معقولأنفاالئفسفحقيقة

وبينالماذيةحركتهافيالئفسبينترابطفهناك:ولهذا

،-اشتدادئةجوهرئةحركةعبرالمعقولعالمالىارتفاعها

.-طوليةحركة

2.793،-صج.الحكمةنهاية.ا

88.ص("م.ن)3.

.(م.ن)3.

63.ص،الحكمةبداية.4
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والقولانوجودفيالتشكيكلنظرئةتابعةالفكرةوهذه

جسمانيةالثفسبأنالإعتقادكانولذاالوجود،بأصالة

الىالقؤةمنوخرجتاستكملتإذاالبقاءروحانيةالحدوث

)1(.الفعل

تكنلمأنهايعني:الحدوثجسمانيةالتفسبانوالقول

محضعقلفهيالبذنقبلوجودهافرضولوالبذن،قبل

والإبتلاءالقدسعالممفارقةالىتلجأهاحالهسنوح+يمتنع

كونهأولفيالئفس+وجوهر)2(،..البدنيةالآفاتبهذه

لأنه.منهأضعفبل،بالعرضشبيه،ضعيفالهيولىكجوهرتة

أولبحمسبالإنسانية+فالتفوس:ولهذا)3(!امحضةقؤة

منخرجتإذاثغ،الإنسانوهوواحدنوعصورةحدوثها

)4(.000كثيرةأنواعأتصيرالفعلإلىالهيولانيالعقل

بينممتدصراطالإنسانأنيعنيالبقاء:روحانيةوأقا

ياوالمزكب(،)*بجسمهمركببروحهبسيط،"فهوعالمين

كاينه،مستحيلهمتبذلهالشتخصوأجزاءالبدنعضاء"أ

أنشاتها(أوائلفي)والأعضاء(.باقية)ف(روحه)أما(،فاسدة

الىالقؤةمنالبدنئةالحياةأئامفيتخرج...ثمالوجودضعيفة

التدريج،علىوتقوىوتستكملالزوح،وجودويشتد،الفعل

231.صالرلوبية.الشواهدمقدمة.ا

323.ص(.م.ن).3

303.ص(،م.ن)3.

223.مر،("م.ن).4

223.ص(،م.ن).ه
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القوىوتكلولهرم،البدنولضعف،الفعلالىالقؤةمنوتخرج

الإستحالةشأنهاجسمانيةكفهالأنها؟فشيئاشيئاوالآلات

نفسكل!ويموتالبدنيفنىأنإلىوهكذاوالدثور،والسيلان

وزوالالبدنانحلالبعدفتبقىالزوحاما)1(.00011(الموتذائقة

تحققهاعنحجابهوبلبهليسقوامهالأن.الماذيةصورته

.النوريووجودهاالعقليبكمالها

فاسد:كلوفساد

العقلي.للجوهرضدولا،عليهضذهبورودإفاا(-

والفاية،،الفاعلةالأربعةأسبابهأحدبزوالوافا3(-

الجوهرحقفيأيضأمتصؤرغيروذلكوالصئورة،،والمادة

قئومهببقاءباواوهو،ذاتهوصورته،لهماذةلاإذالعقلي

الزواليمتنعولذا،ذكرهجلالأولهماوغايته،وفاعلهتعالى

النفس.أي)2(العقليالجوهرعدمفاستحال،عليه

ائذيننخسبنإولا:تعالىقولهالئفسبقاءعلىوالدليل

فرحين،يرزقونربهمعندأحياءبلأمواتااللهسبيلفيقتلوا

)3(.،فضلهمناللهأتاهمبما

أمواتأاللهسبيلفييقتللمنتقولواةولاةتعالىوقوله

")"(.تشعرونلاولكنأحياءبل

.39ص.لآياتااسرار.؟

.(م.ن).2

.(017-916)آية،عمرانآلسورة.الكريمالقرآن30

(.lot)آية.البقزسورة(1م.ن).4
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1(.)أالرجعىريكإلىإنة:تعالىوقوله

التحؤلاتفيمعايتخزكانوالبذن!الئفس:النتيجة

منهماكلاتناسبالتيالكمالاتفيمعأوسشكملان،الطبيعية

عنمئسلخة)2(ا.بذاتهاالتفزداللئفس(يقعأنإلىبحسبه

.العدمعليهايستحيلعقليئجوهرلئصبحبموتإ.البدن

:الموتت!

مقامهوائذيائمركبوالجسمالبدنموت:يعنيالموت

لتبدأالبدنةعنالئفستئسلخحيثالطبيعيئ،الئفسوجود

منازلمنمنزلآخرهووالموت.الآخرةعالمإلىرحلتها
،

تعالى:قالهذاولأجل؟الآخرة)3(منازلمنمنزلوأول،الدنيا

")4(.ترجعوناليناثغالموتذائقةنفسةكذ

عالمعنالئفسإعراضمنشأهطبيعيأمر*:والموت

بليفدمكأمرهووليس4وملكوتهاللهعلى!اقبالهاالحواس

.()...!اللازمةصفاتكوغيرغيركهوماوبينبينكيفزق

التناسخ:ث!

جسمالىجسممنالئفسانتقالهوالموتأنقومزعم

عنصرىبدنكانسواءآخربدنإلىبدنمنولناسخهاآخر

.(8)آية.الملقسورة(.م.ن).ا

148صالآياتاسرار20

185صم(،.)ن3.

(.o)85.آيةعمراناآلسورةالكريمالقرآن.؟

.28اص(.الثانيالشاهد.الرابعالممئمهد).الرلوبيهالشواهدمقدمة.ه
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برزخي.اوفلكياوطبييماو

أنحاء:ثلاثةعلىيتصتؤر...التناسخإن01:الجواب

له،فباينآخربدنيالىبدنمننفسإنتقالاحدها:

نفسهوتنتقليحيوانيموتبأن،النشأةهذءفيعنهومنفصل

إلىالأخسنمنكانسواء،الحيوانغيرالىاوخرآحيوانيإلى

والسبب:)1(فستحيل"وهذابالمكس،اوالأشرف

ولا،نباتيةقوةتصيرأنيمكنلاالحيوانثةالقؤةان-*)1(

علىعنصرئةصورثةالمعدنيةولامعدنثة،النباتية

الأشياءاللهفطرالذيالطبيعيالمجرىهوماعكس

متعققةكانتالتيالثفستتعئقأدأيمتتعفكذا.عليه

،-الأحوالمنلهامابعضفيوخزجت،ببدن

الحالةإلىالأمرحمفيالجنينثةالحالةمنكتحولها

ذلكبعدالإفسانيبلغثم،الأمرحمخارجالطفولئة

منالفكرلة...الجدا-،الكثيات!ادراكالتكليفمرحلة

بمادةأخرىمزة(نتعفقأنأيمننع،الفعلإلىالقؤة

ونحوالجنيناوكالنطفةتكونهاأولعندحادثةبدنية

منبدنعنالمنسنلخةالنفوسأنأوالسئبب(:ذلك

القؤةمنالوجودكمالاتفيخزجت...قدالأبدان

")2(.الفعلالى

،،
بدنهوالجديدالبدنان:يمنيجديدببدنتعلقهاوفرض

.23-232اص(.التاسعالاشراقالئالث.المشهد).الرلوبيةالشواهدمقدمة.ا

.23232-صا(.م.ن).2
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تكؤنإ.درجاتأولىفيحادث

إنسانكونآخربدنإلىالنفسانتقالمنيلزم:وعليه

الئفسالان؟بالقؤةوبدنهبالفعلنفسهتكونبحيثواحدأ

الثفوسدرجةفدرجتهاالزحمفيجنينأدامتماالآدمية

ولالهحسنلاإذ،بالقؤةوحيوانبالفعلنباتوالجنين،النباتية

درجةفيىصارأفهجوكتمنالطفلخرجوإذاارادئة.-.حركة

البلوغبلغوإذا...الصئوريالبلوغأوانإلىالحيوانيةالنفوس

..01بالقؤةشيطانااوبالقوةملكابالفعلإنسانأيصيرالصوري

نأفثبتبالقؤة،وبدنهبالفعلنفسهكونأي،محالوهذا

.محالالمعنىبهذاالتناسخ

اذاالبدنأن:التتاسخاستحالةبيانفيالمشهور6)ب

فإذانفسا،الواجبمنيستحق،مزاجلهخصنل

،نفسانواحدلبددبكانفستنسخةنفسقارتته

+)1(.يكذبهوالوجدان

وهذا.أخرىصورةإلىصورةمنالجسمإنتقالثانيها:

العفة!رادةبفعليكونوانمابممتنع،ليسالتناسخمنالنوع

الإنتقاللكوننزولاةوالإنتقالالمسخفيااللهاالفاعلة

الإنسانلمادةالطبيميةفالصتورة.الفطرةمقتضىعلىصعودا

-الحيوانئةإلىالنباتئةالصئورةمنوالسثيلانالإنتقالدائمة

.33صهاالرلوبيةالشواهدمقدمة.ا
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نزولأقسريانتقاللهاولكنصعودأ،الملكئة...ثغفالإنسانية

القردةمنهما"وجعل:ظاهرأإسرائيلبنيفيحدثكما

يسصوهذاi")2خاسئينقردةكونوالهم*قالو)1(،والخنازيز

استطاعوافمامكانتهمعلىلمسخناهمنشاء."ولو،بالمسخ

...-)3(.مضيا

تصيرحيثأ،والأشكالالصئورتبذلإلىتشيرالآياتفهذء

لملكاتهمالمناسبةالحيواناتأنواعصورإلىالادميةالأجسام

الآدميةالنفسبقاءمع،وأفعالهمأعمالهمعنالناتجةالثفسية

تغير.دونحالهاعلى

أنوهو:الآخرويالمعنويالتناسخعلىيدلمائالثها:

غلبتالتيوهيئاتهاملكاتهابصورالآخرةفيالئفوستتصؤر

علىلأجسادهافاعلةالآخرةنفوسلأنا!الذنيا!فيعليها

لتئسجالئفستتنزلحيث+)؟(والإستلزامالإستيجابسبيل

الذنيافيالإنسانعلىتفلبنفسيةملكةفكل.الأبدان?(منها

صورتهاإلىتنقلبوسوفئناسبها،بصورةالآخرةفيتتصؤر

لجلودهمإقالوا:تعالىقولهذلدعلىوالذليل)6(،الحقيقية

06(.)آية.المالدهسورة.الكريمالقرآن10

)65(.آية،البقرةسورة(.م.ن)2.

)68(.آيةيس.سورة3("ن)3.

.26صول(.الئالتالاشراقاالرابعالمشهد).الشواهدمقدمة.4

.268ص.r(ن).ه

.233ص(.م.)ن.6
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)1()؟(.000،عليناشهذتملم

أيديهموتكئمناأفواههمعلىنختم)اليوم:تعالىوقوله

يكسبوق()2(.كانوابماأرجلفموتشهد

عندهاصوريحشنعلىالناسيحشر+)ص(:ولقوله

)3(.والخنازيزالقردة

تنامونوكما،تنامونتعيشونكما)ص(:ولقوله

تبغثون")،(+

.(نيآتهم-)علىالناسيخشر*الصادوع(:ولقول

ذهبتماوفساد،الأولبالمعنىالتناسخبطلان:النتيجة

منوالثالثالثانيالمعنىوثباتاليهودئة،النطرثةإليه

النبوثة.والسئةالقرآنمنالدليلعليهدللماالتناسخ

فيالخارجيةالقضيةسبيلعلىالثانيبالمعنىولوقوعه

يخبركمايقعسوفالذيالثالثوبالمعنى،إسرائيلبني

النقل.به

:المعاد-ج

مقابلفيوالزجوع)6(،والمصير"المرجعوهوالعود،من+

21(.)آية.فصلتسورة،الكريمالقرآن10

)65(.آية!يسسورة.الكرلمالقرآن30

.531ص،الآياتاسرار30

.3()ن.4

.3.ص.الناسمعالفزوباب(،حا،جه.3991الأضواء.دار.بيروت).الكافي،الكليني50

)مادة،والعلومللثقافهالمرليالمركز،)بيروت،الصحاحمختار،الرازيبكرابيبنمحمد6.

عود((.
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الجهة.فيالبدء

وغاية.،وجهة،موضوعوللمعاد:

.المخلوقاتهو:فالموضوع

وائمنتهى.المبدأهي:والجهة

وتعالى.سبحانهاللههي:والغاية

فالإنسان،الإنسانهواتمغادمنوبالذاتأولاوالمقصود

علىهويتهانحفاظمعتدرلجأ،-الوجوديةالأطوارفييتطور

وذاتهفشيئأ،شيئأوجودهيشتذحيثالوجود-،منواحدنحو

منغايةلهوأن،أخرىنشأةإلىأدنىنشأةمندائمامتوجهة

الوجود:وهيإليهاللوصولولسعىإليهايتجهالسفرهذا

الذاتعينالحياةفيهاتكونالتيالمحضنةوالحياةبالفعل

واردةالبدنعلىعارضةالحياةحيثالدنيوئةالحياةبعكس

الروحبعروضالحياةصفةالبدنيفبلحيث،الخارجمنعليه

منه.وانسلاخهاعنهبإعراضهاويموتبه،وتعفقهاعليه

حدودعنخارجاامرأتكونأنئذلا.!:الإنسانفغاية

بالضرورةوالفايةكثها،مراتبهاعلىالمرورلوقوع؟الدنيا

منازلمنفهيا:اولذاومراحلهاالمسافةحدودعنخارجة

الآيخرة...+)1(.

واليهاثرضيفيذرأكماتذيوهو*:ذلكعلىوالدليل

..")3(تحشرون

.481صايأياترسراا10

97(.آيت!،المؤمنونسورةاالكريمالقرآ20
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لاإليناوأتكمعبثاخلقناكمأتماأفحسبتم1:تعالىوقوله

)؟(.!)1(ترجعون

ولابقاءلهوليسفات،ماتإذاالإنسانأنقومزعمولكن

معاد)1.

وأنالبدق،مزاجصورةهيالئفسأنقالواائذين:الجواب

هذاإلىذهبمنهمالموتىحشرفيمتنعئعادلاالممدوم

.القول

الشرلعةأهلمنوالمحفقون،الفلاشفةمنالمحفقونأفا

الخلافوقعولكنلها،المعادوثبوتالنفسبقاءإلىفذهبوا

كيفيئه:في

جسمانيالمعادالفقهاء:وعاقةائمتكلمينجمهور1(-)

البذن.فيسارلطيفجرمالروحأنعلىبناءفقط،

فقط.روحانيالمعاد:الفلاسفةجمهور)2(-

جسمانيالمعادالفرفاء:ومشايخلهونوالمطالحكماء)3أ-

هذاأهواالمعاديومفيالمعاد+لأن)2(.روحاني

البدنخصوصياتوأنوبدنأ،نفسابعينهالمثثخص

بقاءفييقدحلاوغيرهماوالوضعالمقدار،من
--،*-

ببقاءهوانمابدنكلتشخصفان،البدنشخصية

الماذة،خصوصتاتتبذلتوان+ما*،ماذةمعنفسه

بعدتراهثغسابقوقتفيإنسانأرأيمتإذاأنكحتى

.(1؟)5آية،الكريمالقرآن10

936.ص(،الرابعالاشراق،الرابعالمشهد)االشواهد.صقدمةا
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جميعاجسمهأحوالتبذلتوقدكثيرةفذة

ذاكبأنهعليهتحكمأنأمكنكبخصوصياتها

انحفاظبعدالبدنيةالماذةبتبذلعبرةفلا،الإنسان

)1(.النفسانئة+الصورة

غيراخرىبأجسادوتعفقهاالنفوسحشربعد11:النتيجة

غيرالمحشورالبدنهذاإن:يقولأنلاحدليسالأجسادهذه

ببقاءهوإنمابدنكلشخصتبذليلأن(.ماتاثذيالبدن

.(2)ما-ماذةمعجوهره

بقولهوالمعادالحشرمسألةالىالكريبمالقرآنهـلرشد

لاإليناوأثكمعبثاخلقناكمانما،أفحسبتم:تعالى

)؟(.)3(دترجعون

فإذانطفةمنخلقناهأتاالإنسانير،أولم:تعالىوقوله

يحيمنقالخلقهونسيمثلالناوضرب،مبينخصيغهو

بكلوهومزةاولأنشاهاائذييحييهاقل،رميموهيالعظام

4(.)"عليمخلق

إلىلمجموعونوالأخرينافىولمنانةقل:لعالىوكوله

.(")معلوميومميقات

()6(.احدامنهمنغادرفلم،وحشرناهم:تعالىوقوله

.266ص(.الئانيالاشراق.الرابعالمشهد)،الرلوبيةالشوامدمقدمة.ا

.rnص(،الثانيالإشراق.المشهد-الرابع)3(،)ن.2

.(11)5اية،المؤمنونسورة.الكرلمالقرآن30

97)آيةيس.سورة3(1)ن.4 -.)vV

5(.0ا-9)آيةاالواقعةسورة(،م.ن).ه

.(47)آية.لكفا3(0)ن.6
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لقول!تجزائهعلىإنسانكليحصللكيالحشر:وسبب

بعضهالخبيثويجعل،الطيبمنالخبيثالله!ليميز:تعالى

همأولئكجهتمفيفيجعلهجميعافيركمهبعضعلى

إ)1(.الخاسرون

01.أحبمنمعيحشرالمرء!الرسو!إص(:ولقولي

.01معهيحشرحجرأأحدكمأحمبلوا.)ص(:ولقوله

ومفكاتهباطنهبحسبمختلفانوعأالإنسانيصيرحيث

البشرثةاا)2(.الطبيعةبحسبنوعأكانأنبعدا.النفسئة

تخشرحيث،روحانيجسمانيمعادالمعاد:النتيجة

علىالغالبهالأخلاقيهوملكاتهاافعالهاصورةعلىالخلائق

تناسبهابصورالقيامهفيالثفستتصورحيثالئفس،جوهر

والسبب:بحسبهكلئعاقباوليثاب

بههيالتيصورتهبلمادتهليستنوعكلحقيقةأن-

الئفسفيحصلتإذاالسبعيهاوالبهيميه...فصورتهبالفعل

وفي*)3(،الباطنبحسبسبعااوبهيمةصارتفيهاورسخت

تعالى:لقولهالجزاءلننالالفطاء!كشفعنبتأتيالآخرة

وانسعى،ماالأللانسانليسوأن،أخرىوزروازرةتزرالأة

رئكإلىوانالاوفى،الجزاءيجزاهثغيرى،سوفسعيه

!)4(.الرجعى

)37(.آية،الانفالسورة.الكريمالقرآن10

.%AAص.الآياتاسرار20

.18مط(1م.ن).3

'-'t)آية.النجمسورةالكردم،القرآن10 )A.
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للحاخاميةالمختلفةالإتجاهاتعنيتحزىالبحثهذاإن

بنيمثلهاالتيالتلموديةكالحاخاميةالدينأصولفياليهودية

النصحرفيةعلىتركزالتيالتوراتيينوطائفة،ميمون

.الإتجاهاتمنوغيرها4التوراتي

منيعتبرانالفيوميوسعدية،ميمونبنأن:ذكرهوالجدير

كثيراتأثراتذياليهوديالفلسفيالعقليالإتجاهمؤسسي

وابن،للفارابيالفلسفيةوبالأبحاث،الإسلاميالكلامبعلم

فيالإتجاههذاعلىركزثوقد.وغيرهمرشد،وابنسينا،

الإتجاهاتفيهامادورأيلعبلأنه؟التلمودياللاهوتيالفكر

وسعديةميمونبنتأوللاتإلىتستندالتيالمعاصرةالأصولية

تبرلرفيالقديمالعهدولأسفارللتوراةوتفسيراتهماالفيومي

الدين.أصولفيوخصوصاوعتقاداتهامواقفهامنالعديد
http://kotob.has.it
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الدينوأصولاليهوديالدينأصولبينالمقارنةأهميةإن

النظرلةفيالخللمواضععنالكشففيتكمنالإسلامي

تأهـللعلىالحاخامئةالإتجاهاتبعضركزتفمثلا:التلمودية

الإلهيةالذاتفيالماهئةأصالةتعتمدالتيالتوراتثةالنصوص

عنالقديموالعهدالتوراةنصوصخلوبسبب.بالرأيوأؤلتها

إليها.المشئههالنصوصإرجاعيمكنمحكمةنصوصوجود

التلموديينأننجدفإننا:الإلهيةالصفاتمسألةفيأما

السلبيةالصفاتإلىوأرجعوهاالإلهيةالصفاتعطلوا

إشكالاتفيالتلموديةالنظرلةأوقعمما،الأفعالوصفات

همها:أومحاذير

الذاتأناعتبرواحيث،الإلهيةللذأتالنقصنسبةأ-

تعددأنباعتبارتالذاتيةالصفاتعنخلوالإلهية

حملهاعندمصداقأالذاتتعدديوجبمفهوماالصفات

ذلكالإسلاميةالنظرلةتنفيبينماحقيقيأ،حملأعليها

لايوجبمفهوماالصفاتتعددأنوتثبتونقلاعقلا

خارجاالذاتعينالصفاتلأقتمصداقأالذاتتعدد

بأنالقولإنثم.اعتباريأمربينهماالتغايروإنما

التلموديينيوقعالذاتئةصفاتهاعنخلوالإلهيةالذات

فيماوقعواحيثلله،الىالنقصنسبةمحذورفي

به.الآخرلنوصمحاولوا

صفاتعلىالقديموالعهدالتوراةنصوصاحتواءب-
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ماذلك.وتتجاهلالتلموديةالنظرلةتنفيبينما،ذاتية

الإتجاهاتمعظمعندمقدسةتعتبرالتيالكتبفيورد

.الأخرىاليهودية

برأيالصفاتهذهفإن:الأفعالصفاتمسألةفيأما

وأن،الإلهيةالذاتيةللصفاتالأساسالمرجعهيالتلموديين

للذاتالخارجيالفعلمقاممنمنتزعةالذاتيةالصفات

وأن،صحيحالعكسأنالإسلاميةالنظرلةترىبينما،الإلهية

لماطبقاالإلهيةالذاتيةالصفاتإلىمرجعهاالأفعالصفات

النبوئة.والسنةالكريمالقرآنيؤكده

التلمودية:النطرلةفترىالنبؤة:مسالةفيأما

النبيفنبؤةولذا،الوحيهووحقيقتهاالنبؤةماهيةأنا-

فتراتفيعليهترددهأوعنهالوحيتوقفعندتتعطل

متقطعة.

بالفعل.ونبؤةبالقؤة،نبؤة:قسمينعلىالنبؤةمراتبأن2-

تطراقدسروحوإنمانبؤةليستفهي:بالقوةالتيأفا

أوبتسبيحفيتكفموذاتئاتهذاتهخارجمنالإنسانعلى

داودالمرتبةهذهمصاديقومن،نافعةعظيمةبأقاولل

ل!(،مريمبنوعيسىل!(ودانيالل!(وسديمان3(،

)ص(.محمدوالنبي

التوراةذكرتحيثلإمرأة،النبؤةتؤتىأنمانعلا-3

http://kotob.has.it
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.النبؤةلهذهمتعددةنسائ!ةمصاديقالقديموالعهد

اوالغضببالحزناوموتهقبلالنبيعنالنبؤةترتفع4-

اوالكسل.

وبعدها،النبوةقبلالأنبياءمنوقوعهاجائزالمعاصي5-

وسواء.

بامرين:صدقهفيعرفالنبؤةمدعيواقا

المستقبلية.الأحداثمنبهتنبئماوقوع-أ

كاذبفهووإلااليهوديةللعقيدةمخلصايكونأن-ب

ذلكومن،جديدةشرلمةإلىدعاإذاوخصوصأ

والنبي3(،مريمبنعيسىالنبيكذبغرف

بالله.والعياذعندهم)ص(محمد

فمنه،البشريالذهنمراتبعلىواقعفهوالوحيأفا6-

لمء،كل

التمثلاوالحلمفيمنحصروهو،خياليوآخر،عقلي

فغ.الىفمأاللهكفمهائذيموسىالنبيبإستثناء

أخرىشرلعةأيهناكفليس:بالشرلعةيتعفقفيماأفا7-

.العمومنحوعلىاليهوديةالشرلعةغير

متأثرةمتعددةحاخاميةإتجاهاتفهناك:البعثأما

والممثئائية،،كالأفلاطونيةالمختلفةالفلسفيةبالإتجاهات

،الأرواحوتناسخالمعاد،مسألةفيواضحاذلكهـلبدو

المسائل.منوغيرها،والموت
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لبيانجماهزةالإسلاميةالنظرلةتظلكفهذلكووسط

منالكثيرتعانيالتيالتلمودئةالنظريةفيالخللمواضع

نسبةحدالىوتصلبل،والوهنالضعفومؤشراتالأزمات

ذلكعناللهتعالى،الذاتيهصفاتهفيوالطعنللهالنقص

.كبيراعلوأ

الإسلاميةآزادجاممةفيالأولىالماجستيررسالةنيلتم

م.9/12/0002البحثهذابموجبا!رمالرسولكلية

اليهوديةالعقيدةمرتكزاتعنوانتحت
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اليدالمحكع4الياددقائية

الكريم.القرآن

.7991،الشروقدار،بيروت،القديمالعهد،باسيمبولس

دارمصر،،أتايحسين.دتر.الحائرلن،دلالة،ميمونبنموسى

الدينية.الثقافة

.لجوسفتر.د2،طالتلمود،كواعدفيالمرصودالكنزرهلنج،.د

.6891،بيروت،اللهنصرحنا

الدولجامعة،القاهرة3،ط،الحضارةقصة،ديورانتول

.8891،العربية

،ايران2،ط.الرلوبيةالشواهدمقدمة،الشيرازيالدينصدر

.8191للنشر،الجامعيالمركز

،الصفوةدار،بيروت،اطالايات،أسراراالشيرازيالدينصدر

ICAT.

احياءدار.بيروت،المتعاليةالحكمة،الشيرازيالدينصدر

العريي.التراث
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اهلمؤسسة!بيروتاالحكمةبداية.الطباطبائيحسينمحمد9-

.8691،البيت

الكتابدار.بيروت،الحكمةنهاية،الطباطبائيحسينمحمدا-.

الاسلامي.

91الاعلمي،مؤسصنة،بيروتالمراد،كشف،الحليالعلامةا-ا AA.

.التعارفدار.بيروت،القرآنممرفةامطهريمرتضى-)2

.ا48!السرور،دار،بيروت،اط،والنحلالملل،الشهرستانيا-3

2،ط،الكفايةتوضيحفيالدرايةمنتهى،المروججمفرمحمدا-4

.1141الامير،مطبعة

الاسلامي،الكتابدار.المقالاتأوائلالنممان،بنمحمدا-5

8391.

الإسلامية،الدار،بيروت،اط،الإلهيات،سبحانيجعفر16-

0991.

الإسرائيلية،النبوةتارلخأحمد،حسنخليفةمحمد.دا-7

.،8591والتوزلعللنشرالثقافةدار،القاهرة

محمد.دتر.،الفلسفةتعليمفيالجديدالمنهج!اليزديمصباحا-8

.0991،التعارفارد،بيروتاالخاقاني

النهضةمكتبة،القاهرة،12ط،اليهودية،شلبيأحمد.دا-9

.7991،العربية

.3991الأضواء،دار،بيروت.اط،الكافي،الكليني02-

المركز،بيروت!الصحاحمختار،الرازيبكرابيبنمحمد21-

.والعلومللثقافةالعربي

6،ط،الإسلاميالتفكيرمنالإلهيالجانب،البهيمحمد.د22-

.8691،وهبةمكتبة،القاهرة

وتأثيراتهاليهوديالفكراالشربينوعباسالنشار،ساميعلى23-
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.7391الممارف،منشاة،الإسكندرلة.الإسلاميةبالفلسفة

1(مينونبنموسى)مادة،المختصرةالفلسفيةالموسوعة24-

القلم.دار،بيروت

دار،إسرائيلفيوالدولةالدين،شعبانالدينبهاءأحمد25-

.IdAl،السلام

،الففاريأكبرعليتحقيقالاخبار،معاني!الصدوقالشيخ26-

.هـش1361،اسلاميانتشارات،ايران،اص!

بنعمرالخليفةحياةمن،البكرياحمدالرحمنعبد27-

.الارشاددار،بيروت،الخطاب
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خوعالتاليف!س

......................................بالجميلوعرفالىلمدير

الأولىالفمملى

........................................................الالهمةالذات

.....................................التوحيديةالنظرلةا-

V-التجسيميةالنظرلة.....................................

.......................................................الثانيالملحث

الإلهيةالصفات

........................................اليهوديةالنظريةأولا-

......................................الإلجابمةالصفاتا-

165
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0023

0024

0028

0043

004 r

0043
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000000000000000000000000000000000000000005السلبمةالصفات2-

...............................الإسلاميةالنظريةثانيا-

..الإسلاميةالنظرلةفيالإيجابيةالصفاتا-

الذالإيجابيةالصفاتفينظرلات)1(-

.....اليهوديةالنظرلةمحاذير)ب(-

...الإسلاميةالنظردةفيالسلبيةالصفات2-

فيااليهوديةمحاذيرالنظرتة-)أ(-لأ

...................................الذاتية

000054اتية

لصفات

000000000000000000000000000000000000000000000000000000076الثالثالملحث

000000000000000000000000000000000000000000000096الاكعالصفات

0000000096اليهوديةالنظريةفىالافعالصفاتأولا-

37..000000الإسلاميةالنطريةفيالاقعالصفاتثانيا-

الثانيالفصلى

0000000000000000000000000000000000000000000097اليهوديهالنظريةأولا-

000000000000000000000000000000000000000000097.النبوةدعرلفا-

Y-000000000000000000000000000000000000000008النبوةفىنظردات

0000000000000000000000000000000000000000038النبوةصورأ-

00000000000000000000000000000000000000048النبوةمراتبب-
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عصمة

المعجزة

-1

167الد!دسالطا"علمأسس

000000000000000.98................:المدعىنقد-

301

401

0000000000000000000000000000000000000111الإسلاصةالنطريةثانما-

000000000000000000000000000000000000000000000111النبوةلعريفا-

00000000000000000000000000000000000000112النبوةفىنظرلات2-

000000000000000000000000000000000000000000116الأنبياءعصمة-3

000000000000000000000000000000117الأنبياءبعثةفوائد-

الثالثالفمدلى

0000000000000000000000000000000000000000000128اليهوديةأولا-النطرية
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ا؟!

000000000000000000000000000000000000000000135والعقابالثوابج-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000138التناسخح-

0000000000000000000000000000000000000.141الاسلاصةالنظريةثانما-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000142الوجود-ا

ا00000000000000000000000000000000000000000000000000004iب-النفس

000000000000000000000000000000000000000000000000000000147الموتت-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000147التناسخ!-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000151المعادج-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000157المحثخلاصة

00000000000000000000000000000000000000000162والمراجعالمصادرقائمة
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